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FÖRORD 

Upphovet till här föreliggande arbete är tvåfaldigt: Dels hade för 
åtskilliga år sedan Lars Levanders utmärkta bok Livet i en Älv-
dalsby före 1870-talet (tr. 1914) slutsålts, dels hade man i den 
diskussion, som börjat föras om denna brist i Älvdalen, helt an-
slutit sig till författarens mening att det vore föga ändamålsenligt 
att företa ett omtryck av det mer än trettio år gamla arbetet, 
vars beskrivningar inskränkte sig till en enda by. En skildring av 
livet i det gamla Älvdalen borde nu i stället utvidgas till socknens 
samtliga byar, i vilka av ålder sådana hantverk som smide, 
vävskedsmakeri och laggning förekommit och haft en icke ringa 
betydelse för försörjningen. För den skull vände sig Älvdalens 
kommunalnämnd och jordägare på hösten 1945 till Lars Levander 
med en vädjan, att han med deras ekonomiska bistånd måtte 
utarbeta ett nytt verk, grundat väsentligen på vad forskningen 
under de senaste trettio åren vunnit av fördjupad kännedom om 
socknens äldre liv och hantverk. 

Såväl själva uppgiften som tanken att efter många år av forsk-
ningar uti samtliga övre Dalames socknar på äldre dagar »åter-
vända» till den bygd, där förf, som ung student en gång stiftade 
den första direkta bekantskapen med dalmål och dalskt bondeliv, 
beredde Levander en mycket stor glädje. Trots tilltagande svår 
ohälsa grep han sig frimodigt verket an och kunde inom kort 
framlägga sina synpunkter på den nya Älvdalsbokens utformning 
för en särskild sockenkommitté, som tillsatts för detta arbete 
och som från början utgjordes av följande personer: Härads-
domaren Anders Andersson (ordf.), rektor Severin Solders, 
kommunalkamrer Carl Kettisen o. hemmansägaren Alfred Back-
lund. — Senare tillkommo även Hembygdsföreningens ordf. 
Ewert Ähs samt hemmansägarna Dofs Olof Eriksson, Anton Rot-
man o. Johan Ersson Tenn. Såsom konsult kallades även lands-
tingsmannen folkskolläraren Johannes Back. 
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Sin uppfattning om verkets innehåll grundade Lars Levander 
på följande viktiga förutsättningar, som utgivaren här önskar 
citera: »Älvdalen torde vara den av forskare och bygdebeskrivare 
mest uppmärksammade av Dalasocknarna. Om man bortser från 
den äldre topografiska och språkvetenskapliga litteraturen och 
betraktar det, som under 1900-talet skrivits om Älvdalen . . 
finner man, att de allra flesta av de ämnesområden, som anses 
tillhöra en allsidig bygdebeskrivning, för Älvdalens del redan 
behandlats, om ock skildringarna i många fall föreligga spridda 
på flera olika ställen. I fråga om beskrivning av Älvdalens äldre 
historia kan jag ej finna, att mer än ett ämnesområde återstår, 
men detta så mycket mera centralt och betydelsefullt. Jag skulle 
vilja rubricera det 'Älvdalingar i liv och arbete'.» I fortsättningen 
menar Levander, att skildringen av detta arbetsliv mindre skulle 
lägga vikt vid torra, i detalj gående tekniska beskrivningar utan 
i stället draga fram i ljuset hela livet, sådant det tedde sig t.ex. 
på fiskeplatsen, i täljskålen, i smedjan, under järntrådsdragningen 
eller bösstillverkningen, för odlaren i Rumboland eller forköraren 
till Norge, för gårdfarihandlaren på besök hos manufakturister 
i Eskilstuna och grosshandlare i Stockholm eller slutligen för den 
ambulerande skohnästaren. Att så långt möjligt efterspana och 
utnyttja den snabbt döende muntliga traditionen syntes honom 
här vara huvuduppgiften, och allra viktigast vore att kunna fråga 
den siste bössmeden, den siste vävskedsmakaren etc, samt att 
noggrant bevara hans svar i närmast oförändrad form. De gamlas 
muntliga berättelser borde ytterligare kombineras med andra till 
buds stående källor av olika slag: otryckta handlingar och brev 
ur gårdsarkiven, äldre reseberättelser samt andra tryckta arbeten 
(såsom jordbruksekonomisk litteratur, landshövdingeberättelser, 
tidningar o.dyl. från 1700- och 1800-talen) , varigenom skulle 
vinnas så korrekta och åskådliga bilder som möjligt ur forna tiders 
Älvdalsliv. Framställningen skulle till sist i fråga om stil och lätt-
lästhet bli i huvudsak densamma som i det av författaren året förut 
utgivna verket Våmhusfjärdingen (1944) . 

I allt väsentligt antogs den uppgjorda planen, och de egentliga 
källforskningarna kunde börja redan på våren 1946. Allt det nu 
följande insamlings- och författararbetet, som städse utfördes i 
intim kontakt med olika bygdemeddelare i Älvdalens skilda byar 
samt med den tillsatta kommittén, bedrev Levander utanför sin 
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dagliga, strängt reglerade tjänstgöring vid Landsmålsarkivet i 
Uppsala. Dock införlivades efter hand största delen av det med 
hjälp av fjorton särskilda frågelistor upptecknade fältmaterialet 
med detta arkivs samlingar. 

Redan i oktober 1948 hade Levander i preliminärt skick för-
fattat det stora kapitlet Gårdfarihandlare, därefter följde på våren 
1949 kap. Skolmästare, och före årets slut förelågo även kapitlen 
Forkarlar, Nyodlare, Vallhjon och Smeder. Så snart de voro 
färdiga, sändes de ett efter ett upp till kommitterade för kritisk 
granskning och komplettering. Deras förslag till ändringar, tillägg 
eller beskärningar, som nu kommo verket till godo redan på mann-
skriptstadiet och som senare i allra största utsträckning beaktades, 
skänkte författaren en garanti för ett så korrekt innehåll som 
möjligt. 

Ytterligare tre kapitel (Husmödrar, Vävskedsmakare och Lag-
gare) hann Levander färdigställa och utsända till medarbetarna 
för sedvanlig granskning, innan han natten till den 27 april 1950 
hastigt avled. 

Uppdraget att fortsätta och fullborda 'Älvdalsboken' gavs nu åt 
undertecknad, som visserligen under en följd av år hade förmånen 
att deltaga i Levanders arbete såväl på arkivet som ute i fältet och 
som även infördes i hans senaste stora arbete för Älvdalen, men 
som nu, plötsligen tyngd av andra viktiga uppgifter, icke var 
beredd att utan avsevärd tidsförskjutning taga upp även detta 
verk. Att det likväl till sist lyckades mig att fullborda boken, 
vill jag främst tacksamt tillskriva kollegers och älvdalska med-
arbetares tålamod och stöd. Av de återstående arbeten, som således 
föllo på utgivarens lott, kunna här nämnas följande: Att författa 
det oskrivna kap. Herrarbetare, att i samtliga kapitel införa 
kommitterades ovan nämnda rättelser, tillägg o.dyl., att redigera 
en särskild beskrivning (med karta) av vägar m.m. i skogarna 
mellan Älvdalens västerbyar och Finnmark, att ombesörja hela 
bokverkets illustrering (delvis enligt anvisningar av förf.) samt att 
förse det med ett vägledande ord- och namnregister (i särskilda 
fall komplettera dunkla former med Älvdalsmål i strängt fonetisk 
transkription). 

Slutligen ber utg. att här få uttala sin tacksamhet till Älvdalens 
kommunalnämnd o. jordägare för tveklöst och generöst ekono-
miskt stöd, vilket möjliggjort detta verks tillkomst, till envar 
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ledamot av kommittén för ospard möda under hela manuskript-
arbetet (om deras särskilda insatser härvidlag vittnar snart sagt 
varje sida i denna bok!), till Älvdalens Hembygdsförening (och i 
alldeles särskild grad dess ordf.), vars arkiv och föremålssamlingar 
på Rots Skans så flitigt nyttjats, samt till de många sagesmännen 
runt om i bygden för deras intresserade och oumbärliga med-
verkan. Det är mig härvid en kär plikt att särskilt få erinra om 
fru Maria Back, Åsen och fru Anna Dalborg, Loka, vilka mitt tack 
ej längre kan nå. 

Bland övriga bidragsgivare och främjare av detta verk, till vilka 
utgivaren står i tacksamhetsskuld, kunna här endast nämnas 
tjänstemän vid Nationalmuseum, Stockholms Stadsmuseum, 
Nordiska Museet samt Dala Fornsal i Falun och Handelshuset 
Engzelius & Son i Röros. Ett särskilt tack riktas till Landsmåls-
och Folkminnesarkivet i Uppsala, vars chef professor Dag Ström-
bäck med stort intresse följt arbetets utformning och berett det 
en plats i arkivets skriftserie. För goda råd och anvisningar samt 
för värdefull hjälp med korrekturläsningen tackar jag hjärtligt 
förste arkivarien Manne Eriksson, rektor Severin Solders, fil. mag. 
Sigurd Fries samt min maka, fru Gun Björklund, som även under 
hela arbetets gång outtröttligt biträtt först författaren och därefter 
utgivaren med såväl renskrivning som teckning och kartritning. 

Fornby, Rasbokil i juli 1953. 	 Utgivaren. 

För den i ovanstående förord omnämnda kommittén bringade 
Lars Levanders hastiga frånfälle icke blott sorg utan även ett tungt 
bekymmer, eftersom arbetet ännu var långt ifrån färdigt. Kom-
mittén, som med glädje fått bevittna, hur denna bok växte fram 
under författarens skickliga händer, stod handfallen inför för-
lusten, med vemod erinrande sig Levanders ord, att både hans 
första och hans säkerligen sista bok gällde det kära Älvdalen. 

När verket nu fullbordats, stå vi i djup tacksamhetsskuld till 
utgivaren, Levanders lärjunge och medhjälpare Stig Björklund, 
som de tre senaste åren sakkunnigt och med säker känsla för 
sin lärofaders stil och intentioner ägnat detta svåra värv all den 
tid, han disponerat över. 

Älvdalen i augusti 1953. 	 And. Andersson 
Kommitténs ordförande. 



FÖRSTA KAPITLET 

NYODLARE OCH NYBYGGARE 

Klockaren Lars Danielsson från Holens by gick och svedjade 
i en skogsbacke strax söder om Prästbodarna, även kallade 
Bosselberg. Det var torr försommar, och solen sken på den 
flitige Lars, på hans hustru och barnen, där de alla gingo i 
gråvita blaggarnskläder bland de brinnande, rykande och pyrande 
trädstammarna. Både eldar och moteldar hade de, som man 
plägade, tänt med 'näverskrockar', insatta i änden av kluvna 
käppar. På de flesta ställena brann det bra, men de hade besvär 
med några obrända holmar; dit kastade de grenar och ris från 
andra delar av svedjefallet. 

Lars gick och tänkte på, vad som återstod av arbetet. De grövsta 
stammarna skulle få ligga kvar på fallet, men av det klenare virket 
skulle han använda en del till hägnad och en del till hässjkrakar 
och hässjstänger. Så snart askan hade svalnat tillräckligt, skulle 
han så rovfrö i den och sedan ta till en 'rovpick' för att 'picka 
ned' fröna. Därpå skulle han mylla över fröna med en grypsa 
(en delvis kvistad granbuske). På hösten borde sedan klockar-
folket ha fått en god skörd av 'svedrovor' på det nya fallet. 

Lars gjorde, som han hade tänkt — men långvarig blev ej 
glädjen med det fall, där han och hela hans hus hade arbetat 
svarta som sotare. Strax före jul samma år blev det ting, och på 
våren året därpå blev det biskopsvisitation i Älvdalens kyrka. 
Vad som då hände få vi veta genom ett ännu bevarat papper, 
på vilket Lars den 27 juni 1733 tvangs att sätta sitt bomärke. 
Hans skrivelse lyder så här: 
»Såsom under tecknad ut y Bolesbergs [Bosel-] fäbodar hafwa ne-
danför tächterna och i synnerhet prästenstetechten kommit (att) 
— — — att upröyas swedia bränna giöda och hegna en liten täppa 
utan att säga Hr KYrkio Herden (till) såsom grannarna till och 
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Prästbodarna. Foto Tenn Lars. 

begiära tu l stånd, hafwandes Hr Kyrkio herden här uppå begiärt 
wyd ordinarie Härads Tinget i sistl. i Dec. månad hållit här i Elfwe-
dahl laglig Syyn och der till å sin syda ut nämt Wt. länsman 
lars Johanson samt nämdemannen wälförståndige Katt Anders 
larsson Hwäsa, och de andra af Fäbolagarne åmin sida som då 
ej tu l städes siälf war, kYrkiowärden wälfor förståndige Anders 
Johanson i Kyrkiobyn samt nämndemannen wärförståndige Jon 
Jonson i Efvetts berg, och som jag finner här utinnan mig hafwa 
försett och förgripit: tY hafhänder jag mig hädan efter aldeles 
samma täppa, skolandes giärsgården strax neder rifwas och jag 
med de mina med wet dr wilya aldrig i ringesta måtto på något sätt 
sökia att wara prästfäbodarna för när; hwarföre jag nu och dätta 
ödmjukl. afbeder och om gagot [något] annat i någon måtto 
afmig eller de mina på olofligit sätt af styggu ingrepp emot Präste-
bords fäbodarne skulle föröfwas nu elr i framtiden, så utfäster 
jag att då wahrande Hr KyrkioHerden och hella Sochnen Hafwa 
(f) macht att och des utan lagh til swars stånda der ifrån af 
säga mig allan rätt att dätta så sant är och trol.a hålles skall 
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Rovpick. ULMA. 

sätter jag mitt egit namn och bor märke härunder jämte de gode 
männerna som tu l synne nämde woro. 
Elfwedahl d. 27 jun y 1733 

Lars Danielson LD. Klockare 

Lars Johanson Länsman, Anders Johanson [bomärke] kyrkio-
wärd, Jon [bomärke] Jonson i Efvetsberg nämbdman anders 
[bomärke] Larson i Wesa nämbdman.»1  

Vi få väl tänka oss, att Lars i sin förskräckelse rev ned häg-
naden omkring fallet redan innan slåttern började år 1733. 
Och säkert fingo »fäbodlagarna» i Bosselberg på den plats, som 
Lars med svett och möda arbetat upp, mycket gott gräsbete ett 
par år framöver. 

Det nu berättade gällde ju bara ett svedjefall, och det hände 
under 1700-talets förra hälft. Men om vi flytta oss ett århundrade 
fram i tiden och se på nyodlarnas företag, finna vi, att många av 
dem hade samma juridiska besvärligheter som Lars 
klockare. Vanligast var ju, att man odlade upp ny mark på själva 
byområdet, alltså innanför autgardn (gärdsgården omkring byns 
inägor). Den förståndige mannen gjorde, innan han började gräva 
åker, som Frost Per på Näset: han vände sig till bystämman för 
att få skriftligt tillstånd att odla upp någon viss del av byall-
männingen. Frost Pers »betyg» lydde: »Efter Frost Per Persson 
har i almen bystämma på Näset begiärat få syna in något utrymme 
söder i åsen så kunde ingen säja honom emot så skole wi giwa 
honom et sådant bityg war på att så skit (dvs, skett) är. ElfDalen 
och näset Den 24 Maj 1820. Jöran Lars Pehrsson på näset. Olof 
Swensson.» 2  

I fall som dessa gällde det ju endast att utvidga en viss gårds 
odlade mark inom byn. »Krånglet» var här mycket obetydligt, 
och för gårdar, som hade gott om karlhjälp och ej voro alltför 
upptagna av hantverk eller handel, ansågs det normalt att varje 
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år göra åtminstone något odlingsarbete på därtill tjänlig mark inom 
byn eller i hembodarna. Den vanliga tiden för nyodlingsarbetet 
inföll på hösten, ungefär från potatisupptagningens slut till dess 
att tjälen i marken gjorde grävningen omöjlig. 

Mycket besvärligare och även mycket osäkrare i fråga om den 
slutliga utgången voro försöken att få tillstånd till »intaga» på 
sockenallmänningen, dvs. i de flesta fall att lägga grunden till 
en ny gård ute på 'markerna'. Hur detta gick till skall i korthet 
beskrivas.»  Sedan platsen för nyodlingen utvalts, skulle odlaren 
tillkalla två synemän, vanligen nämndemän, som skulle besiktiga 
området och skriftligen yttra sig om markens beskaffenhet, skog 
på området, dettas areal och till slut om platsens lämplighet för 
nyodling. Synebeviset kunde låta t.ex. så här: »På anmodan af 
Hemmansägaren Bäck Olof Persson på Näset hafva vi på nedan-
skrifne dag insynat en trakt af utmarken, belägen i det s.k. 
Sjurberget, sexton famnar i nord från Sjurbygärdet, hvarest mät-
ningen började vid en väg, som ligger i nord uppför berget, kallas 
Gräfvergatan på östra, därifrån i längden två hundrade famnar 
i öster, bredden åttio famnar till en väg, som kallas Sjurkallvägen, 
som går från väster och till öster, som han ärnar fruktbärande göra 
dels med åbyggnad och upphållning för sig. Denna trakt befanns 
med ingen skadelig (dvs, alltför värdefull) skog beväxt att betjäna 
än till gäsel (dvs. gasstorer o. niob). Torr och stenbunden mark, 
som fordrar kostbart arbete. Att sålunda vara synadt som betygas 
af undert. Elfdalen den 13 Oktober 1839. Krubb Per Persson. 
Trafvar Lars Olsson. »4  

Detta papper jämte odlarens ansökan lämnades in till Härads-
rätten och upplästes i Älvdalens kyrka den 31 januari 1841. Vid 
tinget den 5 mars 1841 bestreds ansökan av nämndemannen Graf 
Jan Larsson m.fl., men de klagande fullföljde ej sin protest, utan 
vid tinget den 11 mars 1842, alltså efter 2 1/2  år, var Bäck Olof 
rätter ägare till nyodlingen vid Sjurby. Hans sätt att förfara var 
det gamla, ärvt från 1700-talet. Är 1823 infördes en modernare 
praxis, som gick mycket fortare. Sökanden sände sina papper till 
landshövdingen, och hela saken kunde vara klarerad på mindre 
än ett år.» 

Men den urgamla älvdalska åsikten Ei5 ir ingg marker bytter 
(inga utmarker äro skiftade) levde ett envist liv, och ofta träddes 
också grannars ekonomiska intressen för nära. Då blev det pro- 
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Nedre  hälften av klockaren Lars Danielssons skrivelse. Älvdalens kyrkoarkiv. 

tester mot nyodlingsföretaget, och en dylik protest kunde lyda 
som följande, avgiven den 6 augusti 1865 av ett stort antal jord-
ägare i Kittan och ställd till landshövdingen: »För åtta dagar 
sedan eller den 30 Juli har det kommit till vår kännedom, att 
ett 	syneinstrument blif vit här i kyrkan uppläst, tillhörigt en 
av våra grannar, Finn Lars Matsson i Kittan, som är beläget c:a 
1112  mil i nord från nämnda by, det ena nederom, Funkbol kalladt, 
en af ålder instängd sloga, tillhörig Brukspatron Arborelius, det 
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andra några famnar öster därifrån. Emot denna insyning vilja 
vi öfriga byamän härmed i ödmjukhet anföra protest, på den 
grund att denna insyning af ålder utgjort en god del af vår 
lötesmark, helst för våra hästar om sommaren, men nu för några 
år sedan oaktadt flera uppmaningar att desamma afstå blifvit 
afhuggit några gran- och tallbuskar samt ålderskog (dvs. alskog) 
och innehafver såsom sloga och kan ej räknas för mera än öfriga 
svedland, som har varit en gammal sägen att sådana ej haft 
bestånd länger än första stängningen (dvs. hägnaden) haft be- 
stånd utan reparation. Och som sökanden har härutinnan försökt 
att bruka tjänligaste tiden till publicerande å synebeviset och 
ansett bäst låta uppläsas på predikstolen i kyrkan den tid, då 
folket vanligen mangrant äro borta på sina kölslogar för att 
vinna tillstånd, då det för öfriga byamän är obekant att anföra 
protest. Om denna protests gällande anhålla vi samtliga byamän 
till all kraft och verkan upphäfver.»6  

Då en dylik protest avgivits, kunde det hända, att odlaren måste 
beväpna sig med mycket stort tålamod. En nybyggare från Åsen 
ville i början av 1860-talet skaffa sig ett hem vid Ransisjön; från 
synebevisets ingivande år 1861 förflöto åtta år innan saken var 
avgjord — men då hade nyodlaren tröttnat.7  Den, som inte trött- 
nade, var däremot den väldige odlaren Sjursven Anders Andersson 
på Åsen. För sitt nybygge Bleckstugan kämpade han och senare 
hans son S jur Anders Andersson från 1827 till dess att storskiftet 
äntligen gav dem besittningsrätt till den mark, på vilken de 
nedlagt ett enastående arbete.8  Om Bleckstugukarlarna skola vi 
strax få höra mera. 

Inte ens när nybyggaren omsider fått ut sina papper från myn-
digheterna var det alltid slut med bekymren. Sålunda berättas 
från Finnmarken: »En nyodlare av Dofssläkten gjorde i början 
av 1800-talet en ganska stor odling nära Transtrandsgränsen norr 
om Kullhån. Men han blev trängd därifrån, emedan hans insy- 
ningspapper hade försvunnit. Ännu synas ruiner efter hans stuga 
och långa stenrösen vid åkrarna. Denne man måste fara ifrån 
sin gård, sedan han förgäves sökt få reda på papperen. Han lär 
ha varit ända till Falun för att leta efter dem. Nu ligger hela 
platsen dold av skog. »9  

I hela Sverige voro de senare årtiondena av 1700-talet och de 
tidigare årtiondena av 1800-talet nyodlingsarbetets stor- 
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h et s ti d. Om hela denna tid och om alla delar av vårt land gäller 
vad en författare år 1779 säger: »överallt ser man åkerjorden utvid-
gad, de där inom befunna lindor uppbrukade, stora stycken av ut- 
marker inhägnade och uppodlade, skarpa ängar och hagar för-
vandlade till åkrar och dessa i allmänhet bättre odlade och danade 
än fordom.»1° 

Var älvdalingen en trögare odlare än de andra? Att döma 
av en del ämbetsmäns uttalanden skulle det ha förhållit sig så. 
En adlig och mycket hög ämbetsman, som år 1787 reste i Dala- 
bygderna för att studera jordbruket, säger: »Älvdalen är skuggan 
i Dalarnes målning. Hushållningen förvänd, fattigdomen allmän, 
folket lättjofullt, jämrande, modfällt. Till bevis på jordens van- 
skötsel tjänar att anföras, det en tjänstepiga hos komminister 
Arborelius förlidne våras lämnade sädeskorn åt en annan att 
därmed beså hennes arvejord, endast med villkor, att han svarade 
för skatten. Då jordstycken i mät på auktion uppbjudas, finns 
ingen köpare. Då barn ärva föräldrar och hemmanet ytterligare 
skall klyvas, finner mången sin räkning att ej taga lotten. Mossar 
och tjänliga svedjeland bryr älvdalingen sig ej om, fastän de 
ligga omkring hans stuga. Det arbete, som ej giver avkomst första 
året, tycker han ej lönar mödan. Däremot tillväxer folket årligen 
genom en ursinnig tillåtelse av giftermål, som ännu mera ökar 
den landstärande hopen. Utan all tvivel låter denna beskrivning 
orimlig för envar, som icke besökt Älvdalen eller sett den otaliga 
skara med tiggare, som vårtiden härifrån utvandrar.»11  

Till denna kommittérapport bör genast göras två små anmärk-
ningar. Rapportörens uttalande är tydligen ett eko av präster- 
skapets åsikter om sockenborna, och bakgrunden till det intryck, 
rapportören fått, utgöres av de svåra missväxtåren under 1780-
talet. 

En annan, något senare författare uttalar sig mot bakgrund 
av de goda åren i början av 1790-talet: »Komma flera goda år, 
så minskas utvandringarna eller bliva kortare. Men det skall ännu 
gå långt ut, om även på längre tid inga missväxtår inträffa, innan 
Dalkarlen tänker på nya uppodlingar. Han blir maklig och lat; ty 
ehuru flitig och härdig han är i arbete, när nöden tvingar honom, 
känner han nog, likasom andra, värdet av lättjan och förstår att 
spara sin kropp. Han och hans barn skola då bygga sig nya och 
bekvämare hus, skaffa sig sin egen brännvinspanna, en yngre häst, 
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kyrkkläder, silverskedar och tumlare. Allt detta är gott, och vem 
kan missunna sin medbroder, att han mår väl; men om han 
därunder avvant sig att äta, jag vill icke säga barkbrödet, som 
ingen numera äter, men haverblandkakan; om han och hans 
söner däremot skola hava deras vardagssup och flötmölja; då 
torde det sedermera, vid infallande missväxt, bliva tungt att återgå 
till den forna tarvligheten. »12 

Som ett bevis för att älvdalskarlarna endast med tvång kunde 
förmås att göra nyodlingar kunde möjligen anföras den bekanta 
bestämmelsen om 'giftasåkern', enligt vilken ynglingar i Älvdalen 
fingo gifta sig endast på det villkoret, att de, då lysning söktes, 
hade odlat upp minst ett tjägland jord. Men giftasåkern är känd 
ej endast från Älvdalen, utan även från Mora och Orsa, och det 
förefaller troligast, att hela bestämmelsen utgjorde ett led i de 
centrala myndigheternas arbete på att upphjälpa jordbruket i 
D alarne.13  

Mot älvdalsfolkets initiativkraft i fråga om jordbruket skulle 
man också möjligen kunna anföra, att prästerna gett det första 
uppslaget till många experiment och förbättringar. Men detta, 
att präster och andra ståndspersoner stundom varit föregångsmän 
i jordbruket, det gäller samtliga Dalabygder och dessutom ett 
stort antal andra bygder i vårt land. 

Prosten Erik Näsman, som levde i början av 1700-talet, 
var sålunda en intresserad jordbrukare, och både potatisens in-
förande och giftasåkern ha av traditionen tillskrivits honom — 
åtminstone det senare säkerligen med orätt. Även kyrkoherden 
Arborelius, som var präst i Älvdalen vid början av 1800-talet, 

'Orms man som en god jordbrukare. Han lät odla upp Prästmyren, 
och han var den förste i Älvdalen, som blandade dyjord i torra 
och grusiga åkrar. 

Ett par resenärer i Älvdalen år 1767 berätta, att prosten Lind-
bom året förut hade upptagit en myr, på vilken han sått korn, 
och att detta korn nu överallt var mer än manshögt.14  Prosten 
Lindbom var emellertid ej Älvdalens förste uppodlare av myr-
mark. Av papper i gårdarkivet i Kettisgården i Åsen framgår, att 
»samtelige Åsbyamän» redan år 1764 gjorde framställning om 
att få odla upp Yfstmyren och Gatumyren, vilka då böra ha 
legat utanför det inhägnade byområdet.15  Det synes alltså inte 
ha varit så farligt med den avundsjuka bygrannar emellan, som 
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By i Älvdalen. C. J. Fahlerantz. Nationalmuseum. 

enligt landshövding af Nordin skulle utgöra hinder just för myr-
odlingsföretagen: »Landet är fullt med mossar och kärr, som, 
utom det att de underhålla och påskynda frosten, äro såväl som 
all utmark alldeles odelta. Om någon ibland allmogen skulle 
finnas, som ägde råd och lägenhet att därav göra uppodlingar, 
hindras han av de övriga, och det ofta av avundsjuka och mot-
vilja, ehuru det alltid föregives, att kreaturen icke kunna umbära 
det lilla betet, som därpå växer eller förebäres växa. »16 Till myr-
odlingarnas stora period komma vi strax nedan. 

Nu vilja vi först återvända till spörsmålet, om älvdalingen var 
en lat och trög odlare, och fråga då: vad säga siffrorna, och vad 
säger traditionen? 

Kyrkböckerna visa, att under de femtio åren 1770-1820 odlades 
av 847 odlare sammanlagt 218 tunnland giftasåker. För perioden 
1821-1847 odlades på samma sätt omkring 125 tunnland 'nyåker' 
av 537 odlare. Detta gäller, väl att märka, endast giftasåkern, 
och därvid bör man komma ihåg, att bestämmelserna om denna 
fram emot mitten av 1800-talet började tillämpas ganska slappt, 
kanske därför, att myrodlingen vid denna tid började att alltmera 
intressera Dalarnes jordbrukare. Det växande intresset berodde 
säkerligen därpå, att statsbidrag vid denna tid började utbetalas 
för utdikning av sådana myrar, som befunnits lämpliga till upp-
odling. I en Falutidning år 1844 läsa vi: »Av Konungens Befall-
ningshavandes den 28 sistlidne mars till Lantbruksakademien 
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avgivna årliga anmälan inhämtas: — De av Direktören A. Johns-
son för enahanda ändamål nästlidet år (alltså 1843) undersökta 
myrar inom Älvdalens — — — socknar äro upptagna att inne-
hålla en rymd av omkring 1.870 tunnland. För därvid föreslagna 
dikningsarbeten äro statsbidrag sedermera beviljade åt — Älv-
dalens Sockenmän med 2.500 Rdr.»17  Då övriga Dalasocknar 
samma år fingo 200-300 Rdr vardera i statsbidrag, synas myn-
digheterna vid den tiden ha kommit till den uppfattningen, att 
älvdalingarna hade både vilja och förmåga att utföra verkligt 
stora odlingsarbeten. Staten bidrog ej endast med pengar, utan 
även med instruktion; sålunda läsa vii samma tidning för följande 
år: »Direktören A. Johnsson lärer i år vara att förvänta hit till 
länet den 18 september, för att under återstoden av nämnde och 
hela oktober månader biträda med råd och upplysningar angående 
myravtappningar m.m.»18  

Själva talade älvdalingarna litet melankoliskt om fattigmåjrär. 
Men dessa 'fattigmyrar' ha dock sin stora andel i, att' den odlade 
jorden i socknen under perioden 1788-1875 växte från 147 
tunnland till 1.620 tunnland, dvs, den elvadubblades119  

Lika imponerande blir bilden av den älvdalske odlaren för hundra 
år sen, om vi gå till den enskilda byn och den enskilda gården. 
Vi taga byn Åsen som exempel. Att Äsenkarlarna redan i slutet 
av 1700-talet voro i full färd med nyodlingar framgår t.ex. av en 
ansökan från år 1795 om skattefrihet för nyodlingar inom byn. 
Ansökan avser 47 odlare, som odlat upp arealer på 1-11 snesland, 
och den sammanlagda nyodlingen uppgår till icke mindre än 
187 snesland. Synemännen, Lars Jonsson i östermyckeläng och 
Per Matsson på Åsen, beteckna marken som »mycket stenbunden 
och oländig.» 20  

I handlingarna om giftasåkern nämnas dels följande 'kittar' 
(dvs, relativt stora, inhägnade områden) : Farrkitten, Nykitten, 
Görankitten, Grindkitten, Högholskitten, Sickdik-kitten, Rävkitten 
och Sturkitten. Så är det några holar: Kråkholen, »ett ställe Holn 
kalladt», Afkolarna (även skrivet Afwaoln och Hafwa holn, dvs. 
itivåuolär på älvdalsmål) och Höghol. Nedanför nuvarande Swen-
gården fanns en flitigt utvidgad odling, som i kyrkböckerna 
skrives Hoppet, Nya Hoppet, Lisselhoppet eller Lillopet; dess 
verkliga benämning är Uped eller Lissluped. Som andra giftas-
åkerplatser i eller invid Åsbyn tala kyrkböckerna om Hdlimyra, 
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Bleckstugan och dess närmaste omgivning. Avsnitt av G 107, 1: 50.000. 

Sjurbohl, Hdllback, Lilla Åsbyn, Y fstmyren, Gatumyren, Vargris-
diken, Åsvallen, Tennmyrjorden, norr om berget, Rödbacken, 
Åsheden, Wargmyren och Uggellok.21  Var och en, som känner 
till Åsbyn, kan lätt identifiera så gott som alla dessa odlingar. 
Detta bör särskilt framhållas, emedan det talats om, att hela 
intygsgivningen rörande giftasåkrarna varit humbug, och att den 
giftaslystne ynglingen endast behövde supa ett par mera kända 
synemän fulla för att få det av prästen fordrade intyget. Sådant 
kan mycket väl ha hänt någon enstaka gång under 1840-talet, 
då bestämmelsen — som alla dylika förordningar i längden — 
började mista sin kraft. Men odlingarna själva, vittna om, att 
både giftasåkrarna och övriga nyåkrar, de flesta åstadkomna 



Rensjön med Krokfljotblecket. Foto Carl Sjursvens. 

under 1800-talets förra hälft, äro den grund, på vilken det nutida 
älvdalska jordbruket i främsta rummet har att bygga. 

Byn Åsens allra förnämligaste odlingsmän utförde emellertid 
ej sitt livsverk i själva byn, utan i nybygget Bleckstugan (på 
älvdalsmål Blikstugd), beläget nära två mil nordväst om Åsen 
på östra sluttningen av Blecksåns dalgång och omkring en halv-
mil söder om den stora Rensjön. En gammal färdstuga (akustugd) 
strax norr om platsen och vid klövjevägen till Särna har gett 
nybygget sitt namn; från början var namnet Vargnäs. På detta 
område av bäckar, renlav, ljung, bärris och lövskog lät Sjur 
Anders Andersson från Åsen insyna ett nybygge år 1827. Hans 
och hans sons odlingsmödor och juridiska besvärligheter ha redan 
på ett mycket levande sätt skildrats av annan författare 22 ; här 
skola endast med några ord pekas på omfattningen av de båda 
Åsenkarlarnas livsverk och göras några små tillägg till den tidigare 
givna skildringen. Fadern, Sjursven Anders, delade, så länge han 
var arbetsför, sin tid och sina krafter mellan hemgården och 
nybygget Bleckstugan, som från början var tänkt endast som 
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Bleckstugan. Gun Björklund efter Carl Sjursvens. 

fäbodställe. Först någon gång på 1850-talet synes jordbruk i 
egentlig mening ha förekommit på nybygget. Sonen, Sjur Anders, 
född 1824, hade då funnit den ursprungliga insyningen för liten 
och anhöll 1852 om dess utvidgning till »Etthundrade Refvar i 
fyrkant». Av synebeviset ser man vad som var utfört vid den tiden. 
Sjur Anders och hans fader hade »afröjdt grof skog och uparbetat 
marken både till åker och gräsvall så att han nu får afberga 
några Lass Tägthö samt dessutom uppfördt erforderliga Hus till 
bergning af Foder samt Folk och kreatur, att begagna både vinter 
och sommar.» År 1862 funnos bortemot två tunnland odlad jord 
på nybygget, och vid samma tid synes Sjur Anders ha gjort 
Bleckstugan till sitt egentliga hem, fastän han givetvis alltjämt 
bodde en del av året på hemgården i byn och tog vara på vad 
som fanns där. 

Sjur Anders Andersson, som levde ända till 1903, är en typisk 
gestalt från en märklig brytningstid mellan gammalt och nytt. 
Gammaldags var han främst på så sätt, att han främst litade till 
vad som kunde produceras på gården; Bleckstugan var ett ut-
präglat självhushåll. Kreatursfodret bestod i myrhö från de många 
till gården i Åsen hörande ängena i trakten och i oräknade mäng- 
der renlav. Åkrarna gåvo korn och råg, potatis och rotfrukter, 
och snart hade Sjur Anders så gott om spannmål, att han kunde 
sälja utsäde till grannar på Åsen. Detta gjorde han alltid vid 
sådan tid på året, att han erhöll högsta möjliga betalning. Nymodig 
i fråga om åkerbruket var han dels genom den utsträckning, 
han gav rågodlingen, dels genom en intensiv behandling av trädan. 
Kreatursbesättningen ökades undan för undan, så att Bleckstugan 
på 1880-talet hade bortemot 20 nötkreatur, 20-30 får, en stor 
hop getter, två hästar och en gris. Antalet nötkreatur var för 
Älvdalsförhållanden oerhört stort och torde ha överträffat även 
varje annan älvdalsk nybyggares kreatursbestånd. Stora partier 
smör såldes vid årliga resor till Falun eller byttes mot förnöden- 
2 
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Bleckstugans kor vila middag i vallskogen. Foto Sven Gulliks. 

heter, som gården och hushållet behövde. Sjur Anders föraktade 
ingalunda sådana moderniteter som vetemjöl, köpstadskläder och 
snickerifabriksmöbler. Han lade sig även till med en säkerligen 
ännu för hans fader så fullkomligt okänd behaglighet som ett 
bankkonto.23  

Allra tydligast framträdde emellertid Sjur Anders' nymodighet 
i hans intensiva intresse för sådana tekniska anordningar, som 
kunde lätta det tunga kroppsarbetet för både karlar och kvinn-
folk på gården. I den vattenrika bäck, som rann genom täktens 
södra del, anlade han ett vattenhjul, som drev hans slipstenar. 
Genom förlängning av vattenhjulets axel medelst en för ända-
målet smidd järnstång åstadkom han en smörkärna på omkring 
50 liter, som vattenhjulet satte i rotation. Inne i fähuset grävde 
han en brunn, som fylldes med vatten genom en vattenledning 
från bäcken; överskottsvattnet leddes bort och återförenades med 
bäcken. Tröskningen med slaga avskaffades småningom i Bleck-
stugan; i stället byggde Sjur Anders en stor trösklada, och i den 
byggde han in en mekanisk tröskanordning och en kvarn. Driv- 
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Slipragel i Bleckstugan. Foto Alfred Backlund. 

kraft till båda fick han genom att från Blecksån leda fram vatten 
i en uppgrävd kanal om 600 meters längd. Mycket gammaldags 
var S jur Anders, då han anordnade konstbevattning av Bleck-
stugans åkrar. Han använde sig därvid av urgamla metoder, redan 
på hans tid glömda av de flesta. På olika ställen dämde han 
upp de bäckar, som rurmo genom täkten, och ledde in vattnet 
i små fåror, som han riktade snett utåt från bäckloppen. Hela 
täkten fick genom dessa waturennur erforderlig must även vid 
långvarig torka, och vägfarande, som nyss sett de brunbrända 
backarna på Åsen, brukade förundra sig över grönskan i Bleck-
stugan. 

Härmed äro vi tillbaka vid Bleckstugans odlade jord. För sina 
andra otaliga arbeten glömde S jur Anders aldrig att genom ny-
odling utvidga sin åkerjord. År 1862 hade nybygget, som nämnts, 
knappa två tunnland åker; vid S jur Anders' död år 1903 var åker-
arealen åtta tunnland. 

Det är en lockande uppgift att söka sätta sig in i, hur en arbetets 
märkesman som S jur Anders tog sig ut som människa. Något 
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Lada, kvarnhus och kvarnränna i Bleckstugan. Foto Ewert 

porträtt av honom finns inte kvar, men de, som sett honom, 
beskriva honom som en liten och mager person. Hur kunde han 
då utföra ett sådant jättearbete? Ja, hans okuvliga vilja var ju 
huvudorsaken. Men därtill kom, att han ända in i höga ålder-
domen hade en strålande hälsa. Då hälsa och arbetskraft till slut 
sveko honom — han var då 79 år — syntes honom livet värdelöst, 
och liksom en annan arbetets storman i Älvdalen, Byss Lars," 
gick han frivilligt över gränsen till det okända landet. 

Som husfader och husbonde var Sjur Anders gammaldags 
sträng. Han sparade aldrig sig själv, men krävde också mycket 
arbete av hustrun, barn och tjänstefolk. Tidigt upp om morgnarna, 
korta matraster och intensiv takt i arbetet — det var lag i Bleck- 
stugan. Själv övervakade han, att det hushållades strängt — vår 
tid skulle säga småsnålt — med allting, men detta motverkades 
på ett lyckligt sätt av att hans hustru var själva godheten och 
givmildheten. Någon gång hände det också, att han kunde ge 
efter för en kavat och duktig piga. En minnesgod sagesman på 
Åsen 25  berättar: »Sjur Katrina gick som vallpiga i Bleckstugan 
åtskilliga år. Hon var omtyckt av Sjur Anders och hade hans 
förtroende, fast hon med sitt resoluta sätt ofta kom i konflikt 
med honom. Vanligen gällde det barnen och deras utspisning. 
Barnen skulle aldrig få sötmjölk, utan skummjölk skulle duga 
åt dem. För att trotsa gubben gav hon dem ofta nysilad mjölk, 
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Drivhjul, tillhörande Bleckstugans kvarn. Foto Ewert Ähs. 

i synnerhet då han såg det. En gång blev gubben arg på allvar 
och ville ta mjölkskålarna från barnen. Men då hade Katrina 
ställt sig emellan och sagt: 'Du tar inga skålar, förrän de har 
druckit ur'. Gubben fräste ur sig: IVä au int so duktig so ed du 
faj go (om du inte vore så duktig, så finge du gå). Katrina svarade: 
Jr eä int no ä elle äu will so naug beller i go (är det inte något 
annat du vill, så nog kan jag gå). Efter den betan hade han aldrig 
sagt något, då hon gav barnen sötmjölk.» 

Måltiderna i Bleckstugan skulle alltid vara färdiga på bestämd 
tid, och maten var riklig och god. Med fisk bidrog S jur Anders 
själv i riklig mängd. En sonson 26  berättar: »Farfar brukade få 
så mycket fisk i Rensjön, att den räckte både att ätas färsk och 
att saltas ned. Han for alltid till Rensjön på lördagseftermid-
dagarna och kom hem till bradda (måltid kl. 8-9) på söndags-
mornarna. Varje gång hade han med sig så mycket fisk, att det 
räckte till ett mål dagligen under närmast följande arbetsvecka. 
Målet av färsk Rensjöfisk brukade de dagligen under slåtter-
arbetet äta vid åtn el. otn (kl. 4 e.m.). Det stående tilltugget var 
bröd med smör, ost och messmör. Spadet, som fisken kokats i, 
tillvaratogs och åts till den övriga dtn-maten.» 

En herrskapskarl, som år 1865 var på björnjakt vid Bleck-
stugan, ger oss en liten lustig situationsbild från gården: »Vid 
mörkrets inbrott gingo vi den korta halvmilen till Bleckstugan, 
där vi infördes i en ny och snygg stuga med en god brasa. Det 
kändes obeskrivligt gott att få sätta sig framför elden och få avtaga 
skorna och de isiga damaskerna. Snart nog började vi längta 
efter vilan, och då vårt värdfolk förstod detta, inbars en betydlig 
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Sjur Anders' fiskeskjul vid Rensjön. Foto Carl Sjursvens. 

mängd halm, som utbreddes framför eldstaden. Vår värd, som 
följt oss som vägvisare, var både jägare och gillrare, men denna 
afton var han vid dåligt lynne, därför att vi ej funnit någon av 
björnarna, så att han hade ingenting att berätta. [Dagen därpå, 
sedan en björn skjutits och två björnungar fångats:] Vår värd var 
i dag vid bästa lynne, och under det vi åto som bäst frågade 
hans hustru, om vi ville smaka på deras lake. Jo, det skulle just 
smaka skönt! Ingen av oss tänkte på annat än väl stuvad, vit och 
smaklig lake, sådan vi voro vana vid. Vi blevo därför ej så litet 
snopna, då den erbjudna läckerheten, som serverades i en mörk 
träskål, utgjordes av några små svarta, oflådda och oaptitliga 
lakungar, som därtill ej voro fullt kokta. Men detta var vår väl-
villiga värdinnas sätt att anrätta sin fisk; hon bjöd av hjärtans 
grund på vad hon hade, och mer kan ju ingen begära. »27 

Det kunde ju inte undvikas, att den naiva folkfantasien kom 
att på ett alldeles särskilt sätt sysselsätta sig med Blikstugugubbin, 
som Sjur Anders på äldre dagar kallades. I mycket grov form 
kommer folktron fram i följande berättelse av en Åsenkarl: »Se 
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Blikstugugubbin han var en sådan, som trodde 
varken på Gud eller på Fan, och därför gick 
det som det gick också. Nu vill jag tala om 
för dig. Det var, när jag var pojke, så låg vi 
uppe i Bleckstugan en kväll, jag och en annan 
pojke. Och då fick vi se en gubbe, som kom 
bärande med en stor, stor börda från fähuset 
och upp mot stugan. • Den där gubben, han 
såg ut alldeles som Blikstugugubbin i an-
siktet, och gick gjorde han också likadant 
som han. Men vi gick in i stugan och drogo 
från förlåten från sängen, och där låg gubben 
själv och snarkade och sov, så det knakade 
i väggarna. Den andre, han höll väl på att 
draga till gården, förstår jag. » 28  

Blikstugugubbins övernaturliga hjälp spö-
kar i en hel rad upplevelser, som samtida 
älvdalingar haft. En kvinna från Åsen be-
rättar så här: »En gång, när jag vallade i Sjur Anders' 'russin.. 

Storbäcken, så fick jag se en liten, satt kär- Foto Ewert 

ring, som såg underlig ut. Och hon ledde en 
stor, grå ko. 'Vart ska du?' säger jag, och hon svarade: 'Jag 
ska upp .i Bleckstugan'. Men vad det där var för en käring, det 
vet inte jag.»29  

Till all lycka ha vi också Sjur Anders' egen åsikt om dessa 
sägner. Den framgår av följande berättelse av en Åsenkar1:3° 
»En gång frågade Katrina Sjur Anders, varför hon aldrig fick se 
hans 'tomtkarl', som folk pratade så mycket om. Då spände han 
först bara blicken i henne en lång stund — men så sade han: 
Itjä finns för indjin tuomtkall. Men naug bell fuotje Id truo ögö 
so i får av i friä (eller et fris) eä ig ar.» — 

Sjur Anders Andersson var i många avseenden en undantags-
människa med en vilja och en energi, som inom alla arbetsom-
råden äro ytterligt ovanliga. Men som nyodlare och nybyggare 
var han ingalunda utan jämlikar, som åtminstone i viss mån 
kunde mäta sig med honom. Sin närmaste granne i nordväst 
hade han i Hållbovallen (Danilsolla, norä i 011un), omkring 1 1/2  
mil från Bleckstugan. Om Hållbovallen berättar en älvdalsk kän-
nare:31  »Danils Anders Larsson och hans hustru Sjur Anna 
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Andersdotter började odla och bygga här mot slutet av 1850-talet. 
Tidigare fanns här endast klövjeväg förbi Bunkris, Hållstugan 
och Bredvad till Åsen samt till Nybodarna och Ransi. Om vintern 
gick vintervägen förbi Hållbovallen, och det hände, att någon 
forkarlshop kunde få ligga över här flera dagar vid inträffande 
yrväder. Närmaste vilställe i söder var, som nämnts, Hållstugan, 
dit det var 1 3/4  mils väg. Där fanns längre tillbaka i tiden endast 
stall och höstugor. Till granne på det hållet fick Danils Anders 
en Smibockkarl, Grund Per Nilsson från Åsen. Han var den förste, 
som började bryta mark vid Hållstugan. 

Åt nordväst från Hållbovallen fanns närmast bebyggelse vid 
Rånäs (på Älvdalsmål Reistjci), på ett avstånd av endast en halv-
mil. Först var där bara en fiskestuga, men år 1848 flyttade Mats-
sven (Göran) Mats Matsson med sitt hushåll dit från Åsen. 

Strax nordväst om Rånäs och alldeles invid Särnagränsen låg 
det yttersta nybygget utefter denna led, på svenska kallat Glysjön 
och på Älvdalsmål Gljuosi. Även här har det funnits färdstuga 
och färdstall, berättar traditionen. Som nybygge insynades Glysjön 
år 1828 av Danils Anders Persson, född i Karlsarvet, men gift 
på Åsen. Han bosatte sig omedelbart efter insyningen vid Glysjön, 
och samtidigt flyttade hans bror, soldaten Danils Lars Persson 
Dragon dit. Hans gård kallas alltjämt 'Dragons', under det att 
Danils Anders' gård heter 'Arv' efter hemgården Arvåsen i Åsens 
by. Glysjöområdet hade en rik växtlighet, mest starr, och fodret 
räckte gott till för två gårdar med 8-10 kor vardera. Odlingsbart 
land utnyttjades också, men Glysjönybyggarna voro mest intres-
serade av boskapsskötseln, och de blevo storproducenter av smör, 
som såldes vid årliga färder till Falun. Danils Anders timrade 
upp ett fähus med plats för 20 kor. Det var det största av alla 
nybyggarfähusen i nordvästra Älvdalen och i dess ena ände 
inrättades en 'hjälle' för småkreaturen, med ingång från utsidan 
medelst en brygga. Vid Skraddermyrbäcken och nära Dalälven 
hade Danilsbröderna sin blästa, och här tillverkade de myrjärn, 
såvitt man vet, längre fram i tiden än någon annan i Älvdalen. 
Danils Anders var en duktig smed och använde myrjärnet till 
smiden för gårdens behov." 

Älvdalens ojämförligt största nybyggartrakt var emellertid den 
s.k. Finnmarken längst i nordväst och omkring de stora sjöarna 
Noren, Tyrisjön, Ärsjön och Vans jön jämte ett otal mindre sjöar 
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Ransjöns norra del vid Björnåns inflöde, Älvdalens Finnmark. Foto Lars Ähs. 

och tjärnar. (Se kartan i bokens slut.) I nutida turisters och 
journalisters skildringar från dylika trakter återkomma oupp-
hörligen orden 'ödemark' och 'ödslighet'. Det är den moderna 
stadsbons syn, som här gör sig gällande. För stora delar av Ovan-
Siljan och övre Västerdalarne, var den trakt, som vi nu skola se 
litet närmare på, och som även omfattar Horrmundsjön, de stora 
fiskevattnens område, en trakt, där man var lika hemtam som i 
sina fäbodar eller på sina ängen. West wi wattne (vid vattnet i 
väster) sade man i Bonäs och Mora, och då visste alla, att det var 
fråga om den trakt fågelvägen sex mil i nordväst, dit man varje 
vår begav sig för att bedriva fiske, och där många hade både 
eldhus, båthus och härbre för förvaring av fiskredskap (fistjebaur, 
maggur). Även Finnmarkens ortnamn vittna om, att folk från 
Morabyarna, åtminstone från Bonäs och Kråkberg, begett sig till 
nordvästra Älvdalen på årliga fisken 

Redan de vanliga myrslåtterfärderna voro förbundna med ett 
ej obetydligt fiske, mest bedrivet söndagar och regniga dagar. 
Ett utdrag ur en Rotenkarls dagbok från 1869 ger oss den bästa 
bilden av, hur det gick till: »Torsdagen den 9 (september) for vi 
till Granådalen och kom dit medan solen var manshög upp om 
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berget. Fredagen den 10 slog vi och fick räffsa halfva öfra enget 
och den 11 slog vi och räffsade andra hälften. Söndagen den 12 
hvilade vi, och sent på aftonen var vi åstad och fiska och vi fick 
80 årader och hästen for ifrån oss så att jag måste uppå Granå-
berget efter honom. Måndagen den 13 slog vi två små engen men 
det regnade så att vi icke fick räffsa något och tisdagen den 14 
gjorde vi ingenting annat än vi var åstad och fiska och fick 34 
st. årader. Onsdagen den 15 kom Gummars Olof i Brunsberg och 
vi talade med honom att han skulle räffsa åt oss och jag gaf 
honom lite mjöl och en half brödkaka och vi for sedan vi lagat 
till hässjegolfven upp i Granustugan och var der öfver natten och 
der räknade vi öfver hur många fiskar vi fått och det var 179.»" 

Trots den ganska betydande fångsten var det ju här endast fråga 
om en bisyssla, utförd på stunder, fria från det egentliga arbetet. 
Men när man for till sjöarna i Finnmarken, var det fråga om 
verkligt storfiske, och man ägnade sig helt åt fisket under den tid, 
man vistades där." Hur livligt besökta fiskeplatserna vid sjöarna 
i nordvästra Älvdalen voro, må följande uppgifter av en energisk 
fältforskare skildra: »På åtskilliga ställen vid de stora sjöarna 
finnas spår efter en gång flitigt nyttjade fiskeplatser. Dessa voro 
bebyggda och periodvis bebodda av folk från byarna, främst vid 
fiskens lektider vår och höst. I Lövnäs by har påträffats ett härbre, 
flyttat från en holme i Vansjön, där bönder från Evertsberg en 
gång haft sina fiskeställen. Härbret bar årtalet 1618 samt en 
mängd runinskrifter med uppgifter om mängden av fångad fisk 
och fågel. Vid de tillfällen, då fisken gick till, rustade sig bönderna 
och drogo upp till sina fångstplatser. Trots primitiva redskap och 
metoder var fångsten lönande, beroende på den otroliga fiskrike-
dom, som i äldre tider tycks ha varit vanlig i områdets sjöar. 
Att avkastningen av fisket var av stor betydelse för befolkningen 
i äldre tid kan utläsas av den förlikning av år 1633, som ingicks 
mellan Älvdalen och Lima om fiskerätten i sjön Kullhån, Kesjö-
arna och Kesjöbäcken. Många olika slags fisk fångades, såsom 
harr, id, öring, abborre, gädda, lake, braxen, ål och mört. Fisken 
konserverades genom torkning, saltning och gravning. En stor 
del, framför allt mört, bereddes till s.k. surfisk.»" 

Utsagor från olika håll i Älvdalsbyarna bekräfta, att fisket 
i Finnmarkssjöama hade en mycket betydande omfattning. I 
Åsen berättas, att man, då björkarna voro 'musörade', skulle 
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Fiskekoppe (fistikupp), korg vari man 
samlade och bar hem fisken. ULMA. 

bege sig till Vans jön för att fånga 'gångfisk' (lekande fisk) med 
hjälp av dragnot ('dragnät'). Vid denna tid brukade prästen 
komma till Vansjön för att fiska och om söndagarna hålla mässa 
för fiskarena. Mässan hölls i ett eldhus, och om nätterna sov 
prästen på eldhusets altare, där ingen annan fick sova." 

Ofta har folkfantasien sökt ge förklaringar till, att fiskrike-
domen nu ej är densamma som förr. (Jfr. kap. Vallhjon, s. 104.) 
En gång fick en man mycket fisk, när han gjort ett lyckosamt 
försök vid en känd lekplats för id (enligt somliga södra änden 
av Noren, där bäcken från sjön Släden faller ut och där det vim-
lade av fisk). Men de andra fingo inte någon fisk alls. Då slogo 
de ihjäl honom, och sedan den tiden har ingen fått någon id där. 
På samma sätt fick en Nornäskarl hundratals id nere i Tyrisjön, 
men då blevo Tyrinäsborna förargade över intrånget i deras 
fiskevatten och förstörde alla fiskedonen för Nornäskarlen. Sedan 
var det slut med iden på den platsen.37  

Den stora färdleden till fiskevattnen var den s.k. Fiskbyvägen, 
även kallad Klubbvägen." Det var en klövjeväg, som gick ut 
från Myckeläng och Kåtilla och över Rämma, Okbodarna, Gessi-
bodarna och Havfljotbodarna ledde fram till den stora fiskeplatsen 
Fiskbyn vid Norens södra ände. (Se karta i bokens slut.) 

Utom av de stora skarorna av fiskare från sydligare delar av 
Älvdalen och från Mora befors Fiskbyvägen alltså flera gånger 
om året av 'buförsfolk' från byarna väster om Dalälven, ty det 
var 'västantillfolk' som hade sina kreatur i det stora fäbodstället 
Havfljotbodarna (på älvdalsmål Affljuotbuäär) strax öster om 
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Vansjöns norra del. Redan på 1600-talet lär buförsvägen till detta 
fäbodställe ha sammanfallit med Fiskbyvägen. Kanske ha vi att 
i detta förhållande söka den främsta orsaken till att det var 
uteslutande folk från 'västerbyarna', som blev nybyggare Finn-
marken. De som sedan århundraden kände till varje myr, varje 
tjärn, varje hol, varje fågelväg i dessa trakter, hade givetvis vida 
större möjligheter än de, som korta tider vår och höst kommo hit 
som fiskare, att uppsöka och utse de lämpligaste platserna för 
odling och fast bosättning. De västra byarna voro i äldre tid 
ansedda för att ha särskilt många fattiga gårdar; ett kuriöst ut-
tryck härför är, att träpinnar i stället för riktiga knappar i byxorna 
kallades westdtilknie pur (knappar från västra sidan). 

Men det fanns nog också andra orsaker till, att just västantill-
karlarna kommo att bli Finnmarkens uppodlare. Som vi senare 
skola se," var folket i dessa byar så gott som genomgående till-
verkare av laggkärl och 'tinnar' (dvs, pinnar) till vävskedar. Här 
längst i nordväst hade man gott om outnyttjade 'bandgranmorar', 
'Iaggarhult' Och 'skedtinnbjörkar', alltså råmaterial av olika slag, 
och här kom man också ett betydligt stycke närmare Norge, dit 
många gjorde sina mest givande färder för försäljning av lagg- 
kärl. 

Alltså: man var här i nordväst närmare vårens och höstens 
'fisken, närmare sina 'snarstreck', närmare råmaterialet för sina 
hantverk, närmare betesmarker och ängen, närmare ett viktigt 
avsättningsområde. Härtill kommer så, att 1700-talets impone-
rande intresse för jordbruk och nyodlingar sakta men säkert 
gjorde sig gällande även i Nord-Sveriges avlägsna bygder. 1734 
års lag är ännu mycket sträng mot nybyggaren. Men den mildrades 
redan 1739, 1740 och 1741, och 1770, 1793 och 1805 följde sedan 
nya förordningar, som gjorde det allt lättare för odlingsmannen 
att hävda sig mot dem, som tidigare utnyttjat markerna.4°  Den 
största lockelsen innebar nog friheten från skatt till Kronan på 
ett visst antal år, vanligen tio, från nybyggets anläggande. Det 
var ingalunda med nutida snabbhet, som kunskapen om dessa 
nybyggarvänliga lagar trängde fram till älvdalingarna. De viktiga 
förordningarna av 1740 och 1741 lästes först år 1747 upp på 
tinget i Älvdalen, ännu mycket längre dröjde det givetvis, innan 
de nya bestämmelserna blevo kända och deras innebörd fullt 
förstådd ute i gårdarna. Men när detta småningom skedde, fick 
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intresset för nyodlingar och anläggningar av nybyggen här som 
överallt i de nordsvenska bygderna fritt lopp, och en odlings- 
verksamhet, som skulle stå sig i ett drygt halvsekel, tog sin början. 
Västantillkarlarna voro alltså helt »i takt med tiden», då de i de 
gårdar, där det var gott om karlhjälp, men trångt om utrymme, 
beslöto sig för, att en del av storfamiljen skulle flytta ut och 
anlägga nya gårdar där borta i nordväst; ingen förlorade ju därför 
sin andel i den gamla gården, och än mindre uppstodo, där för-
hållandena voro normala, ödegårdar som i våra dagar. — 

Det märkligaste med nybyggarverksamheten under 1800-talets 
förra hälft synes mig vara, att den — i stark motsats mot en del 
storslaget igångsatta nyodlingsföretag under 1900-talets förra hälft 
— bestod av en lång serie ekonomiska framgångar, alltså av ett 
stort antal företag, som nästan undantagslöst ledde till ett för 
den tiden (om också naturligtvis ej ur nutida synpunkter) beak- 
tansvärt välstånd. Det kan då ej vara ur vägen att litet närmare 
ta reda på, vilka faktorer nybyggarna grundade sin ekonomi på. 

Skattefriheten under tio år har redan nämnts, och visst var 
den av betydelse. Vi få emellertid komma ihåg, att det endast var 
skatten till Kronan, som nybyggarna sluppo ifrån. Bördan av 
övriga skatter — till knekten, till spögubben, till prästen, till skol-
mästaren, till klockaren — måste nybyggargården dela med 
socknens äldre gårdar. Särskilt irriterande kändes prästskatten. 
Enligt traditionen på Näset bestod den av följande prestanda, 
dels varor och dels arbeten: 1. En tiondel, beräknad i band och 
snesar eller i kappar och fjärdingar, av all på gården producerad 
spannmål. Bonden skulle själv köra fram denna tiondel. Byarna 
närmast kyrkan levererade tröskad säd i Prestbaureä invid präst- 
gården; de avlägsnare byarna levererade antingen otröskad säd 
i en 'tiondelada' eller tröskad säd i ett 'tiondebur'. Detta betydde 
ingalunda, att prästen fick nöja sig med otröskad säd från som-
liga byar, utan denna säd skulle köras fram till prästgården och 
där tröskas av folk från den leveransskyldiga byn. 2. Vart tionde 
lamm (tiundtembel) och var tionde killing, som föddes på gården. 
Tiondetämblarna skulle vara välfödda och oklippta. 3. En tionde-
del av den ull och de hudar, som erhöllos under året. 4. 'Tionde-
smör' och 'tiondeost' enligt uppsyningsmannens beräkning. 5. 
Gårdens andel av prästgårdsveden. 6. Gårdens andel av präst-
gårdens talgljus. 7. 'Skottbog' av större villebråd, och en tiondedel 
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av allt matnyttigt villebråd. 8. Var tionde fella (smälta) från 
blästorna. 9. Två liar från varje gård, som sysslade med liesmide. 
10. Laggkärl (ev.). 11. En tiondedel av fångad fisk. 12. En tionde-
del av humle, lin och hampa. 13. En tiondedel av rovor och 
kålrötter. Detta allt var till kyrkoherden; kaplanen fick vara 
mera måttlig i sina fordringar: 14. En 'kamma' hö eller ett ökross 
(i hästtäcke inlindad portion hö) till kaplanen. 15. En lie till 
kaplanen. 16. Ett talgljus till kaplanen. Vi komma så till de betal-
ningar in natura eller pengar, som erlades för direkt kyrklig 
hjälp: 17. 'Dukpenningar' vid nattvardsgång. 18. 'Kristningspen-
ningar' på altaret vid barndop. 19. 'Kyrkogångspenningar' vid 
kvinnas kyrktagning. 20. 'Vigselpenningar'.. 21. 'Likstol' vid be-
gravning (för en välbärgad gård en ko till kyrkoherden, en get 
till kaplanen och 3 skilling till klockaren). Så till slut de direkta 
'prästdagsverkena': 22. Vårkörning, slåtter, skörd och hökörning 
åt prästerna. 23. 'Prästskjuts' till husförhören. 24. 'Hålla prästen' 
(med mat och husrum) vid husförhör i byn. 25. Ett 'hästdags-
verke' eller två 'lösdagsverken' för reparationer och nybyggnader 
på prästgårdarna. 

Den förnämsta grunden för hushållets försörjning var för 
nybyggaren i Finnmarken — liksom för alla andra Älvdalsbönder 
— boskapsskötseln. Slåtter- och betesmarker hade han nu på 
mycket närmare håll än i hembyn, och nya slåttermarker kunde 
han skaffa sig dels genom att rysa (röja), dvs, hugga eller skära 



31 

Myrhässja. Foto Ola Bannbers. 

av eller med blotta händerna slita upp buskar och småskog på 
sankmark, dels genom att teäa, dvs, jämna till och gödsla naturlig 
ängsmark. Efter gammalt beräknade man, att för varje kos 
vinterutfodring behövdes fyra 'lasshässjor' hö. En lasshässja hade 
tre 'kamrum' mellan vidjestörarna och dessutom ett kamrum 
utanför det ena störparet, alltså fyra kamrum på var och en av 
de 5-6 stängerna. Utom myrhöet och taäuöt (höet från gödslad 
mark) hade man halmen från gårdens säd och dessutom stora 
mängder löv och 'mossa', dvs. renlav; av den senare beräknades 
vinterbehovet till 4-5 lass pr ko. Att nybyggarna till fullo utnytt-
jade dessa »ödemarkens» möjligheter framgår därav, att de nästan 
genomgående hade flera kor pr gård än folket i hembyarna, om 
också ingen kom upp till samma kreatursantal som den väldige 
S jur Anders i Bleckstugan. 

Så några ord om nybyggaren som odlare. Hans första bestyr 
som sådan var givetvis att leta upp lämplig odlingsmark. Den 
främste kännaren av Älvdalens Finnmark 41  säger härom: »Där 
det växer gran, ansågs det vara god jord. Men då granen helst 
växer nere i dälder, var där inte lämpligt att gräva för potatis 
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Dubbel myrhässja (twiess). Foto Term Lars. 

eller korn, emedan frosten tog först där. Därför grävde man helst 
potatis- och sädesåkrarna på höga åsar eller backar. Där det 
växer björkskog och frodig tallskog, sades det vara bra åkerland, 
såvida det inte var för grovstenigt. När själva markbeskaffenheten 
undersöktes, talades det alltid om, att rödjord var bästa jorden. 
En normal odlare grävde ett fjärdedels snesland (= 31 kvm.) 
om dagen. Då det var fråga om lös och stenfri jord, kunde man 
komma upp till ett halft snesland." De fullvuxna grävde, och 
barnen hjälpte till med att plocka sten i skottkärran. Mycket ofta 
odlade man upp områden, som först voro svedjef all. Det blev 
billigast att få den första skörden av råg på detta sätt. De tidigaste 
myrodlingarna gjordes invid Havfljotbodarna; där fick man 
nämligen mycket gödsel över, sedan man gödslat de små 'tjägarria' 
(slåttermarkerna) inne i täkten. Annars bestod den allra första 
gödseln på nyodlad jord mången gång av' de till aska brända 
högarna av rötter, ris och trädstammar från själva odlingsmarken. 
Allteftersom kreaturshopen och därmed gödseln ökade, kunde 
nybyggaren sedan börja gräva mera åker.» 
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Om de stora fiskevattnen i nordvästra Älvdalen har redan talats. 
Nu några ord speciellt om nybyggarnas fiske. Vår Finnmarks-
kännare berättar: »överallt i Finnmarkens gårdar hade man notar 
och dragnät, båda med kil (påse). Grannarna måste hjälpas åt 
vid detta fiske, som ej kunde utföras av en ensam person. Om 
våren fiskade man med notar och dragnät mört på lekplatserna. 
Mörten fick man sälja i Transtrand, men älvdalingarna ville inte 
ha den. De ville ha abborre. Gäddan var begärlig på båda hållen. 
Fisken såldes alltid nedsaltad. I Noren men ej i Vansjön, funnos 
braxen, id och löja. Iden gjorde man surfisk (gamtfisk) av, och 
det i så stor utsträckning, att elaka människor i hembyarna 
kallade Finnmarken för Gamtfiskrajs. Detsamma gällde löjan, 
som fångades massvis i håv eller ryssja. I varje gård hade man 
dessutom ett gäddvarpnät och en puls, med vilken man skrämde 
gäddorna mot nätet. Med varpnät kunde man en lugn och vacker 
försommardag fånga ett hundratal gäddor. För abborre använde 
man ett särskilt slags ,rarpriät. Dessutom användes flera olika slag 
av läggnät." Strax efter islossningen, då gäddorna voro glupskt 
hungriga efter den nyss avslutade leken, fångade man gäddor 
på ståndkrok. Med mjärde eller 'slöda' (sigma,  44 ) 	fångade man på 
3 
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Platser kring Nornäs, där harsnaror sattes ut. Dofs Olof Eriksson. 

senhösten laxöring i bäckar och åar; ofta kombinerades detta fiske 
med moss-tagning på lavhedarna. Somliga gingo efter bäck- och 
åstränder och ljustrade stora laxöringar vid skenet av 'stickljus' 
(bloss) ; en karl ljustrade och en annan bar blosset. Vid ljustring 
från båt i sjöarna använde man som ljuskälla grovt kluven tjärved 
i ett 'lysjärn', placerat i båtens för;45  ofta fortsatte man att ljustra 
hela den mörka natten. Mest gåvo dock not och dragnät; ända 
till en tunna fisk kunde man få i ett enda 'drag'. Då häggen 
blommade, lekte löjan första gången, och ofta kunde det då 
riktigt koka av fisk i Björnåns forsar, så att man med håv lätt 
kunde fånga stora mängder av dem.»46  

Självklart är, att nybyggarna i dessa villebrådsrika trakter 
också bedrevo jakt och djurfångst. Om jakt på bäver och vildren 
finnas endast halvt bortglömda minnen. Älgjakten och älgfångsten 
gåvo i somliga gårdar goda bidrag till köttförrådet, så ock har- 
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Fågelsnara vid rotstjälpa (vindfälle). Dofs Olof Eriksson. 

jakten och harfångsten. En enda harstig, där man satt upp vanliga 
harsnaror eller uppläpur, kunde ge tio harar på en vecka. Skinn 
av mård och utter såldes på Grundsets stora marknad invid Elve-
rum i Norge. Räv, björn och varg fångades naturligtvis i främsta 
rummet på grund av de skador, de gjorde, men skinnen gåvo ju 
också tillfälliga inkomster. 

Av verkligt stor ekonomisk betydelse för Finnmarkens nybyg-
gare var däremot snarfångsten av fåge1.47  Det förefaller ej otroligt, 
att skogens rikedom på fågel tävlat med sjöarnas fiskrikedom 
om att förmå västerbyarnas folk att förlägga en allt större del 
av sin arbetstid till Finnmarken. Fångstmetoderna voro fäderne-
ärvd kunskap, spridd över hela socknen. 'Snarstreck' av väldig 
längd gingo ut från byar och hemfäbodställen. Så t.ex. hade Nall 
Lars i Brunnsberg sitt snarstreck efter följande stråk: Stop — 
Sugnstjärn — Rom — Flögåsen Navardalen — Stop. Tre dagar 
brukade det ta att 'sätta' de omkring 500 snarorna i ett dylikt 
streck. Ett av snarstrecken från Klitten följde hela 'buförsvägen' 
Rymnäs — Svartberg — Balser — Rälldalen — Nupp, en sträcka 

Snaror för tjäder o. orre. Dofs Olof Eriksson. 
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Snarstreck i Finnmarken. Ringarna på det östra strecket markera övernatt-
ningsplatser. De västra strecken gick man på en dag. Dofs Olof Eriksson. 

på fem mil. Snarstrecken voro fredade genom gammal hävd, och 
att tjuvvittja en annans snaror ansågs som en av de nesligaste 
bland missgärningar. När man på sensommaren (begganden) 
'buförde' hem, brukade man genom att placera en grankvist 
(grotull) i snargården ange sin äganderätt till hela strecket. 

Finnmarksborna följde på detta som på andra arbetsområden 
fäderneärvda seder och bruk. Vi skola se litet närmare på snar-
strecken från Finnmarkens två största byar, Lövnäs och Nornäs. 
Det är den förut citerade Finnmarkskännaren, som talar om, 
hur det var. »Från Lövnäs utgingo tre snarstreck, två mindre och 
ett mycket stort. Av de båda mindre strecken gick ett på västra 
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sidan av Vansjön och ett norrut från byn. Det stora snarstrecket, 
ägt av Dofs- och Hårdgårdarna gemensamt, började på Vansjöns 
östra strand mitt för Lövnäs. Därifrån gick strecket upp mot 
Havfljotbodarna, norrut till Havfljotbäcken, så till Stenloken, så 
öster om Bosseltjärn, så förbi Fännängsloken, så ned över Bossel-
myren, så norrut till Enrishalen, så i södra kanten av Storheden 
upp till norra Nyängsboden. I denna bod övernattade man. Andra 
dagen fortsatte färden upp mot Lövnäs Nybodar, så söderut 
genom Orrmoren och öster om Uxrod fram mot Fljottjärnsås-
knaxen; så söderut på västra sidan av Hästbrunnsfljoten. På 
sydöstra sidan om Knaxen övernattade man vid nying. Tredje 
dagen fortsatte man längs östra sidan av Fljottjärnsåsen; så söderut 
till Havtjärnheden; så till Tallkransen, belägen 400-500 m. norr 
om Havtjärnen; så västerut till Nybodsvilan, där man tog natt-
kvarter i en slåtterbod i Karlsarvsskogsängena. Den fjärde dagen 
gick man väster om Stora Havfljotmyren ned över Havfljotheden 
och Skärmyråsen; så vidare ned mot B järrkalljäst och norrut öster 
om Hållan och söder om Lillnördermyren ned till Havfljotkarlar-
nas båtstad vid Vansjön; slutligen utefter sjöstranden norrut till 
Storkarlviken och tillbaka till utgångspunkten. I genomsnitt sattes 
under den nu beskrivna vandringen 100 snaror om dagen. Att 'leta' 
(vittja) snarorna gick mycket fortare än att 'sätta' dem, varför 
vandringen då tog endast två dagar. Vid letningen hade man med 
sig en straupbög, som man fyllde med fåglar, så länge de fingo rum 
i säcken; sedan knöt man fast fåglarna utanpå den. Snarorna sattes 
aldrig med jämna mellanrum. Det fanns delar av strecket, som 
voro varken 'fågelland' eller 'fågelbacke' eller 'fågelås' eller 'fågel-
mor', och på sådana sträckor var det lönlöst att sätta snaror.»48  

Detta om Lövnässtrecken. Så om den ännu större byn Nornäs. 
»Snarstrecken från Nornäs voro tre. Det längsta, som ägdes av 
byns tre gårdar gemensamt, började vid Dritviken i södra änden 
av sjön Noren. Härifrån vandrade man första dagen till B jörn-
klitten, andra dagen till Bunkris, tredje dagen till Kälkån, fjärde 
dagen till Rensjöblecket, femte dagen tillbaka till Bunkris och 
sjätte dagen hem till Noren igen. Snarsättningen efter detta streck 
började alltid en måndag, så att man var hemma igen på lördags-
kvällen. På sträckan Noren — Rensjöblecket sattes omkring 300 
snaror. Där tjädern höll till, använde man mässingssnaror; där 
orre, järpe och ripa brukade fångas, sattes tagelsnaror. På nät- 
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Snarklave (sneruklavi) att medföra snarorna på. 
Dofs Olof Eriksson. 
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tema låg man helst i en slåtterbod, men annars vid nying. Let-
ningen av snarorna i detta streck brukade ta två eller tre dagar. 
Om man redan första dagen fick mycket fågel, ville man inte 
bära den hela vägen, utan man hängde upp fågelknippan antingen 
på en stör, som restes upp mot en gran och in under dess kvistar, 
eller på en träkil, som slogs in i ett grovt träd så högt, att hundar 
och rävar inte kunde nå fåglarna. 

Ett snarstreck norrut från Nornäs ägdes av Fider- och Staffan-
gårdarna. Här gick man första dagen till Skrollhuvudet och på 
kvällen hem igen. Efter andra dagens vandring övernattade man 
vid en källa norr om Långmyren. Tredje dagen gick strecket 
först väster och norr om Nornässätern, så söderut i västra delen 
av Hållheden och slutligen öster om Nornässätern tillbaka till 
Nornäs. Detta streck gick långt in på Särnamarkerna, och man 
hade det ofta besvärligt med Särnakarlarna. Det tredje Nornäs- 
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I stängsel (snerugarå) placerade ripsnaror. Dofs Olof Eriksson. 

Detalj av ripsnara i tiuoga. Dofs Olof Eriksson. 
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Fågelgiller (fugelstukk). Dofs Olof Eriksson. 

strecket var ett s.k. 'hemmastreck' på västra sidan av Noren. 
Här behövde man inte ligga borta vare sig vid sättningen eller 
vid letningen.» 49  

Liksom de snarade hararna togos de snarade fåglarna ibland 
med på färderna med laggkärl till Grundsets marknad. Större 
delen av dem såldes emellertid på Tomasmarknaden i Falun strax 
före julen; då den mesta snarfångsten ägde rum på hösten, innan 
varaktig snö fallit, var det fördelaktigt att ej behöva förvara 
fåglarna längre tid än till i december.5° 

Från hembyarna vid Dalälven togo nybyggarna med sig kun-
skapen om tillverkning av laggkärl, vävskedar och myrjärn samt 
vanan vid forkörning på sträckan Falun — Röros. Vi skola ne-
dan 91  höra mera om Finnmarksbornas del i dessa arbeten. 

Nybyggen funnos under 1800-talets förra hälft på följande 
platser i Finnmarken, uppräknade i riktning söder mot norr och 
väster: Rutnäs, Lövnäs, Ärnäs och Nornäs. Deras läge framgår 
av kartan i slutet av boken. Vi skola nu höra litet om nybyggaröden 
på dessa platser. 

Den förste nybyggaren i Lövnäs (på Älvdalsmål Nor å i muorn) 
var Hård Erik Andersson från Västermyckeläng, som flyttade 
hit år 1819. Släkttraditionen om hans besittningstagande av platsen 
lyder så: »En vacker junidag 1819 landade Hård Erik med sin 
fiskarbåt i en västlig vik av Vansjön, belägen mittför Skrollön. 
Där drog han upp båten och gick vid pass hundra alnar in i 
skogen, som bestod av en blandning av tall, gran och björk. Där 
vid en grov furustubbe böjde han sina knän, och med samman- 
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Ull Olof Andersson, vid nittio års ålder. 

knäppta händer bad han till Gud om kraft att med de sina kunna 
härda ut över den kommande vintern. »Som de flesta stora odlings-
män var Hård Erik ej mycket intresserad av fiske och jakt. Icke 
heller bedrev han myrodling; alla hans åkrar grävdes på hård-
mark dels på fastlandet, dels på Skrollön, Kråkholmen och Ris-
holmen i Vansjön. Den första åkern var som överallt i nybyggena 
en potatisåker. I stället för att direkt bygga en ny stuga köpte 
Hård Erik av Evertsbergskarlar en enrummig fiskarstuga, som 
stod på Lasuön i Vansjöns södra del; den stugan flyttade han till 
sin boplats och byggde upp den på nytt; det var intill den 
som den första åkern grävdes. Dessutom köpte och flyttade han 
ett härbre, som stod på en holme i Ärsjön. Småningom fick han 
hjälp i odlingsarbetet av sin måg Dofs Anders Andersson från 
Kåtilla." 

Rutnäs' grundläggare var Ull Olof Andersson, född i Kåtilla 
år 1828. Som helt ung kom han som dräng till Lövnäs, där sam- 



43 

Flåhacka. ULMA. 	 Rotyxa. ULMA. 

tidigt en Transtrandskulla tjänade som piga. Då de båda unga 
fattat tycke för varandra, började Ull Olof tänka på att få ett 
eget hem, och år 1853 fick han insynat ett område på Vansjöns 
västra strand endast en km. söder om Lövnäs. Här växte då stor-
skog, och den fällde Olof, lät stockarna torka någon tid och 
brände dem sedan till aska. På fallet sådde han råg. Först sedan 
denna skördats, började han odlingsarbetet längst ut på den 
västliga udde, som här skjuter ut i Vansjön. Här var hårdbacke, 
och marken var mycket stenbunden. Spett och gravu (hacka) 
hade Ull Olof från gården i Kåtilla; det första verktyget, han 
köpte, var en yxa, och den kostade honom 24 skilling. Sedan 
några potatis- och kornåkrar voro grävda, byggde han fähus med 
fähuskammare på Rutnäs; så tog han dit sin del av hemgårdens 
kreatur, gifte sig med Transtrandskullan och flyttade in i fähus-
kammaren. Men hans törst efter nya åkrar var ingalunda släckt. 
Varje år, sedan slåtter, kornskörd och potatistagning voro undan-
gjorda, gick han och grävde åker. Tiden för odlingsarbetet inföll 
ju under den mörknande senhösten, och arbetsdagen syntes Ull 
Olof alltför kort. Därför tände han stora stockeldar och grävde 
under sena höstkvällar i skenet från dem. Men även all den tid 
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Båtvrång (av år 1792) från Skeppshusholen vid Västersjön (Hemb.). Foto S. 
Björklund. 

av det övriga året, som inte var upptagen av annat arbete, använde 
han till Rutnäsjordens uppodling. Han fiskade endast för att få 
det nödvändigaste behovet tillgodosett, och gå med bössan var 
att slarva bort tiden, ansåg han. När han odlat upp så mycket 
hårdmark, att det räckte till potatis och korn, började han gräva 
avloppsdike med mynning i Vansjön från en myr mellan Rutnäs 
och Rutsjön. Här använde han flåhacka, skyffel och rotyxa. Vid 
Ull Olofs död kunde på Rutnäs 5-6 tunnland jord sättas under 
plog, och dem hade han så gott som ensam odlat upp." 

Vi fortsätta vår Finnmarksfärd västerut över Rutsjön och 
Ärsjön och komma till Ärnäs vid västra stranden av den sist-
nämnda sjön. Vid Årsjön (på Älvdalsmål Än) hade Evertsbergs-
karlarna fiskevatten, och där fanns i närheten deras eldhus och 
fiskarhärbren (på Älvdalsmål fistjebaur). Vid Skepphusholen (på 
Älvdalsmål Stjipausuoln) hade de sin båtstad. Den första nybyg-
garen på Ärnäs var emellertid ej från Evertsberg, utan från Väster-
myckeläng. Han hette Hård Per Persson och hans hustru Kerstin 
Olsdotter. De 'buförde' från Västermyckeläng till Ärnäs på hösten 
år 1812. I klövkorgarna (mjässur) hade de bland annat en liten 
kalv. Sålder Per var vävskedsmakare och laggare. På vårvintern 
1813 gjorde han tillsammans med sin hustru en försäljningsresa 
till Norge. De voro ute på färdväg i sex veckor, och under deras 
bortovaro måste den äldsta dottern Kerstin, som var tretton år 
gammal, sköta inte bara sin tvååriga syster, utan också en ko, 
en kalv och några småkreatur. Som skydd i ensamheten hade 
hon en björnhund. Stuga fanns ej på gården, utan folket bodde 
i fähuskammaren. Någon brunn fanns inte heller, utan Kerstin 
måste bära vatten från Ärsjön, en watuweg på drygt 200 meter. 
Det blev kallt, vattenhålet frös igen alltmera och blev till sist så 
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Fistjebaur från Ärsjön (Hemb.). Foto S. Björklund. 

litet, att Kerstin inte kunde få upp tillräckligt med vatten för 
folk och fähus. Till all lycka kom en Transtrandskarl från Lövnäs 
vid Horrmundsjön, omkring en halvmil i nordväst, en dag och 
tittade till barnen i Ärnäskammaren. Han högg upp vattenhålet 
igen, och så kunde Kerstin med glatt mod flera gånger om dagen 
gå med snöskor (trjuogär) på fötterna i de meterdjupa drivorna 
och bära sina tunga vattenbyttor. Värre var det, att mjölet i 
mjölasken började på att ta slut. Men Kerstin fann på råd. Det 
fanns kävmgöl (barkmjöl åt kalven) kvar, och med det drygade 
hon ut kokmjölet. 

Till slut började det bli barmark igen, och då släppte Kerstin 
ut får och getter för att hoppa mellan barfläckarna och äta blå-
bärsris och gnaga bark. En dag kom en varg fram ur skogen, 
satte efter en get och fick tag i den. Både får och getter wäled 
(bräkte högt), och björnhunden, som låg inne i kammaren och 
värmde sig, hörde oväsendet, började morra och blev utsläppt. 
Han rusade på vargen med sådan kraft, att denne måste släppa 
geten. Hela dagen och natten fortsatte han sedan jakten efter 
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vargen, och först vid middagstiden nästa dag kom han tillbaka. 
Geten hade kommit hem redan på natten, för när Kerstin på 
morgonen kom ut för att mjölka, stod hon vid fähusdörren. Hon 
hade sprungit åt öster över Ärsjögrundet, och där var isen ännu 
stark nog att bära en get, men inte en varg. Kerstin brukade 
berätta, att hon i alla fall hade varit allra mest orolig för hunden. 
»Nu blir allt far elak på mig», hade hon tänkt, »för att jag släppte 
ut hunden, så att vargarna fingo äta upp honom.» 

Stor glädje blev det i stugan, när föräldrarna till slut kommo 
hem från Norgefärden. Kerstin fick till och med 'lovord' av 
fadern, och på sommaren fick hon bege sig till Lill Hans (mannen, 
som hade huggit upp vattenhålet) för att hjälpa till i slåttern. 
Det gick bra för de båda barnen även i fortsättningen. Kerstin 
blev gift med Stor Lars, flyttade till Nornäs och levde till år 1889. 
Lillsystern Anna stannade på Ärnäs som hustru åt Erik Jonsson, 
laggare och vävskedsmakare liksom hennes far." 

Vi bege oss rätt norrut och komma till Finnmarkens största 
nybyggarby, Nornäs, belägen vid nordvästra stranden av sjön 
Noren. De, som togo land här, voro Fider Erik Larsson, Niss 
Erik och Jakobs Lars (även kallad Stor Lars), samtliga från 
Västermyckeläng. Jakobs Lars' ättlingar antogo senare gårds-
och släktnamnet Staffan (på Älvdalsmål Stdpcin). Insyningen 
gjordes redan 1794, men som klander väcktes av Åsens byamän, 
som hade slogar här långt i nordväst (de hade ju långbodar 1 
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Fiderstugan, byggd av Fider Erik Ersson, förste bebyggarens son. Foto Lars Ähs. 

Ransi), gavs tillståndet för Myckelängskarlarna att inrätta ny-
bygge här först år 1797, men då företogs också utflyttningen." 
Att den kunde ske så snart berodde säkerligen därpå, att icke så 
litet byggnadsarbete gjorts redan innan tillståndet erhölls. Fider 
Eriks stuga (numera i Ransibodarna) bär också årtalet 1796, 
alltså ett år före häradsrättens beslut. Denna nybyggarbostad 
var efter Älvdalsförhållanden ovanligt stor i proportionerna och 
bestod av stuga, kammare och förstuga. 

På den plats, där Nornäs by småningom byggdes upp, växte 
då skog ända ned till sjöstranden. Skogen röjdes och brändes, så 
att marken blev lämplig för rågodling och senare gräsväxt. Röj-
ningsarbetet fortgick under flera årtionden; än i dag minnas de 
gamla i Nornäs, att skog i deras ungdom stått kvar mitt i byn. 
Till uppodling valde man ut lämpliga, särskilt lättarbetade delar 
av själva strandområdet och av holmarna i sjön. På holmarna 
voro korn och potatis bäst skyddade mot frosten. Korn fick man 
i knappaste laget; det hände, att barnen slickade baktråget om 
någon enda liten degrest satt kvar i det. 

Fider Erik tycks ha varit den mest energiske av nybyggarna 
i Nornäs. Det bör framhållas, att fastän insyningen gjordes gemen-
samt för alla tre, hade var och en av dem sina särskilda hus och 
sina särskilda åkrar. Redan år 1801 hade Fidergården »en stufva, 
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ett sädeshärrbärge, en trösklade och ett fähus» (prosten Svede-
lins) .56  

Utom korn och potatis lämnade täkterna 'taduhö' åt hästen. 
Kor, får och getter fingo myrhö, mossa och fräken. Getterna 
fingo dessutom löv och ungtallar. Nybyggarna lade genomgående 
an på att hålla så många kreatur som möjligt; också måste man 
till varje gård skaffa 20-30 lass myrhö och lika många lass 
mossa. Sommartid strövade de betande Finnmarkshästarna över 
alla marker mellan hemmabyarna och Gryvelå'n i öster. över den 
stora Havtjärnheden, där just ingenting fanns att äta, brukade 
hästhopen springa i dimmbend kautum (vilt galopp). Liksom 
övriga 'västantillkarlar' voro Nornäsborna duktiga laggare och 
vävskedsmakare. Att de också voro intresserade myrjärnstill- 
verkare framgår därav, att tillverkningen av myrjärn i Nornäs 
bedrevs längre fram i tiden än på någon annan plats i Älvdalen 
med undantag av Glysjön. 

Stugorna och hela deras inredning gjordes av nybyggarna själva. 
Muren var givetvis det svåraste problemet. Eftersom man inte 
hade råd att köpa tegel, gjordes den av ortens sandstenshällar. 
Större sandstensblock slogos sönder, så att man fick önskad 
storlek på murstenen. Kalksten till murbruk fanns på byområdet. 
Den äldsta stolen i Nornäs fanns i Ståpångården. Den snickrades 
av Staffan Anders Larsson år 1841, och på den stolen skulle 
prästen sitta vid husförhören. 

Vid sina fornings- och försäljningsfärder, alltid företagna på 
vinterföre, kunde Nornäsborna ju ej begagna Fiskbyvägen, som 
endast var en sommarväg. Man hade två olika vintervägar att 
välja på, om man skulle färdas söderut. Antingen kunde man ta 
sig fram en mil genom drivorna till Hållbovallen, som låg vid 
den gamla vintervägen mellan Särna och Älvdalen. Men lika gärna 
tog man vägen över Tyrinäs och Lövnäs; utefter den vägen kunde 
man räkna med så många färdmän, att vägen ständigt hölls öppen. 
Om man skulle norrut till Särna och Norge, tog man vägen över 
Glysjön fram till stora vintervägen." (Se karta i bokens slut.) 

Det var emellertid inte bara inom socknen, som älvdalingarna 
bröto jungfrulig mark. Åtminstone i Lillhärdal och i Ångerman- 
land ha älvdalska odlare tagit upp eller utvidgat nybyggen." 
Historien om två älvdalska nybyggarpojkar i Lillhärdal är väl 
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Mur av sandsten från gammal Finnmarksstuga i 
Nornås. Foto Lars Alls. 

 

värd att höra, livligt och åskådligt som den berättats av en minnes-
god kvinna från Rot." 

Skradder Erik och Skradder Per växte tillsammans med två 
bröder upp i en stuga på Skradderbacken i Rot. Gården hade bara 
två kor, och det var inte alltid så lätt att få maten att räcka till 
åt fyra uppväxande, ständigt hungriga pojkar. Då och då måste 
modern ta någon av pojkarna med sig och bege sig ut för att 
tigga; det var den enda utvägen. En sådan tiggarfärd, på vilken 
fjortonåringen Erik togs med, gick över Kräckelbäcken och Ulv-
sjön till det gamla vilstället Embriks i Olingskogs by i Lillhärdal." 
Embriksgården låg »norr om sjöarna» eller, som härjedalingarna 
sade »sjugan» ; efter dåtida förhållanden var det en storgård. 
Bonden i gården hette Embrik. Han fäste sig mycket vid den 
pigge, klarögde älvdalspojken och försökte förmå honom att 
stanna kvar i Embriks som dräng. Erik var nog ännu för ung 
att på detta sätt vilja slå sig ned på en främmande plats, så han 
sade nej och följde sin mor vidare uppåt Härjedalen på tiggar-
färden. Men under vintern tänkte han och hans föräldrar närmare 
på saken, de jämförde sitt eget fähus och de två korna med den 
stora ladugården och de många kreaturen i Embriks, och slutet 
blev, att Erik på våren ensam vandrade i väg norr över skogarna, 
kom fram till Embriksgården vid sjöarna och blev dräng där. 
Händig, begåvad och arbetsam var den unge drängen, år efter år 
stannade han, och efter några år gifte han sig med Embriks enda 
dotter Gölin (el. 'Gulu'). Nu utvidgade han gården genom nyod-
lingar och byggde åt sig och sin hustru en egen stuga på 18 rum, 
4 
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prydda med dalmålningar på alla väggar. Då Embrik dött och 
Skradder Erik blivit bonde på gården födde denna bortemot 20 kor 
och ungefär lika många får och getter. En gång om året, säkerligen 
strax före jul, färdades Erik med släden full av smör, ost och 
messmör söderut över Kräckelbäcken, Högfljot och hemgården 
i Rot till Falun. Här såldes en del produkter kontant, men för den 
återstående delen bytte Erik till sig brödsäd och annat, som det 
var ont om nord vid sjöarna. Ierkbil, som han kallades hemma 
i Rotengården, blev småningom mycket välbärgad, sparsamma 
som han och hans hustru voro. 

Redan som ung tog Skradder Erik med sig brodern Per till 
Embriksgården, där Per först arbetade som dräng. Samtidigt 
tjänade en härjedalsflicka Kerstin som vallpiga på gården. Det 
blev förälskelse och bröllop, och snart ville Per och Kerstin skaffa 
sig en egen gård. Per var i motsats mot brodern en nybyggare 
från grunden. Hans gård, som med tiden kallades Vallen, utgjorde 
från början endast en glänta i storskogen omkring en fjärdingsväg 
från Embriks. Traditionen säger, att Per och Kerstin från stor-
gården fingo låna med sig en skål, en sked och ett pund mjöl. 
Litet mera hade de nog i verkligheten med sig, ty före vintern hade 
de byggt en stuga och ett fähus, som rymde en ko. Dessutom 
hade de slagit hö på myrar och ängen, så att det räckte till vinter-
behovet. Om Per som många andra nybyggare runt omkring i 
norra Sverige berättas, att han och hans hustru första tiden 
måste sova under en tätvuxen gran med långa grenar. 

Men åren gingo, Skradder Per utvidgade och förkovrade Vallen, 
och efter ett par årtionden födde gården en häst, ett tjugotal kor 
och lika många småkreatur. Det första lilla fähuset hade då 
efterträtts av en rymlig och ljus ladugård. Kerstin var så rädd om 
sina kreatur, att hon låste dörren till ladugården varje gång hon 
varit ute och mjölkat eller stillat, och sedan bar nyckeln på sig. 
Ingen främmande fick komma in och oroa hennes kor. Gårdens 
mjölkprodukter sålde Per inte bara i Falun, utan ända borta i 
Stockholm. 

Vi sluta med berätterskans egna ord. »Jag minns, med vilken 
glädje vi barn i Skraddergården motsågo Päbils och lerkbils besök 
i barndomshemmet. På resan till Falun lågo de över en natt, och 
på återfärden från staden brukade de fira jul hemma. Jag minns, 
hur de kommo i granna, målade slädar med klingande bjällror 
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och flygande, färggranna tofsar på hästarnas seldon. Och i hal-
men i slädarna fanns det alltid någon liten gåva åt oss barn, när 
'Sjugarna' kommo. Det var fest och högtid i Skradder, så länge 
min morfars bröder från Embriks och Vallen voro kvar. En jul 
utan dem skulle inte ha varit någon jul. Jag minns ännu färderna 
till julottan. 'Sjugarna' körde först med sina ståtliga hästar; efter 
dem kom en lång rad slädar från Rot och Holen och från varje 
släde lyste ett 'stickljus' (bloss). När vi kommo upp på Storbrott 
och vände blicken över älven ymot norr, sågo vi som ett lysande 
band utför Digerbergs- och Brunnsbergsbackarna — det var Åsen-
karlarna och Brunnsbergskarlarna på väg till kyrkan, var och en 
med ett bloss. Framme vid kyrkan kastades alla blossen i en hög, 
så att småningom ett stort, flammande bål bildades.» 

Även i Lappland ha älvdalingar grundat nybyggen. 
Till allt detta nyodlingsarbete för egen räkning kommer till 

slut det imponerande arbete med spade och rotyxa, som älv-
dalingar utfört på herrgårdar och bruk i Västmanland, Uppland 
och ännu längre söderut. Därom skola vi höra åtskilligt längre 
fram i boken." 



ANDRA KAPITLET 

VALLHJON 

Det finns knappast någonting i svenskt arbetsliv, som förfalskats 
och sentimentaliserats så som vallhjonets arbete på fäbodstället. 
Stora, verkliga skalder ha gett oss »Sago-Gunnel» och dylikt — 
människogestalter som ingenting ha att göra med verkligheten — 
och ett otal mindre förmågor ha traskat i deras fotspår i ett aldrig 
existerande paradis bland de blånande bergen, belyst av ständigt 
solsken, smyckat av vita, hornlösa kor och genljudande av uråld-
riga vall-låtar. Här blir det vår uppgift att söka skildra vallhjonets 
hårda arbetssommar, sådan den verkligen var. 

Låt oss då först höra på ett par turiste r, som hade lyckan att 
studera fäbodlivet, då det ännu var i sin fulla välmakt! 

Sommaren 1829 vandrade en svensk adelsman 1  med vakna och 
kanske alltför kritiska ögon den gamla vägen från Venjan till 
Evertsberg. Det första älvdalska fäbodstället, som han kom till, 
beskriver han sålunda: »Ett pörte, som mer liknade en svinstia 
än en människoboning, gömde i sitt svarta, vämjeliga sköte en 
syster till trollpackorna, om jag såg rätt, och en skock barn: stekta 
av solen och endast till benranglen närda av jorden. Älvdals-
bonden är tungsint och trög, av en mjältsjuk och fattig uppsyn, 
samt älskar att sitta stilla. Älvdalsspråket, som man säger likna 
Skotskan, gnäller som en hjärtängslan och är den mest sega och 
obegripliga av alla daldialekter. I denna socken hade jag ingenting 
förlorat vid att vara döv.» 

Betydligt gladare ser en fransk-amerikan 2  på det älvdalska 
fäbodlivet. Sommaren 1872 följde han ett folk från Åsen på myr-
slåtter, men livet på 'kölen' tyckte han blev tråkigt i längden. 
Han berättar: »Endast två dagar kunde jag stå ut med detta 
enformiga liv. Jag begav mig därför tillbaka till stora vägen 
dvs. landsvägen mellan Åsen och Särna), där jag råkade Grund 
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Dovsbodarna. Gun Björklund efter Alfred Backlund. 

Olof Olsson, som väntade på mig med ett åkdon för att skjutsa 
mig till Särna. Jag kom snart till Nybodö (dvs. Nybodarna), en 
vid vägen liggande fäbod, som sköttes av två flickor, Kirstin och 
Charlotte, av vilka den förstnämnda var gammal, men den senare 
ung och vacker. Olof överlämnade mig i dessa kvinnors vård 
och sade dem, att de måste visa mig vägen till gårdarna, varefter 
han for. Charlotte blåste mästerligt på sin lur, och då hon följde 
boskapen, genljöd skogen av de melodier hon framlockade.» Den 
gemytlige fransk-amerikanen, som var en liten elegant herre med 
yviga, kolsvarta mustascher stannade några dagar i Nybodarna, 
och han antyder försiktigt, att Charlotte inte var alldeles likgiltig 
för hans närmanden. Omkring trettio år senare satt den, som 
skriver dessa rader, i Sprittgården i Åsen och pratade med »Char-
lotte», dvs. Spritt Lotta, om hennes möte med fransmannen. Lotta 
berättade, att då han var närgången hade hon kallat honom 
tjysslullus och spjäldborg och med kraftig arm skjutit honom 
åt sidan. Fransmannen hade sedan gått i täkten och letat i sin 
svensk-franska parlör efter de underliga orden. Men han hade 
inte hittat dem. 

Dessa turistbesök voro givetvis ytterligt sällsynta avbrott i 
vallhjonslivets enahanda. Om vi vilja söka efter verkliga glädje-
stunder för vallkullorna, måste vi nog i allra främsta rummet 
tänka på 'b uf örnin g e n', dvs, flyttningen till lå'ngfäbo-
darna och flyttningen f rån långfäbodarna.3  

Vi låta en gammal kvinna från Klitten berätta: »När vi flyttade 
från Torrlid till Rälldalen, var 'buförsbasen' uppe strax efter 
midnatt och 'kulade' upp de andra, Och sedan samlades allihopa 
och 'kulade buförskulen'. Sen började klövjningen. På vägen 
mellan Torrlid och Rälldalen var det tre bajdstell 1. wajlstell (vänt- 
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Eldhus i Gessi. Foto Lars Levander. 

platser), där buförsfolket från de båda hembodställena Torrlid 
och Yrånsbodarna brukade invänta varandra. Söderifrån räknat 
voro de tre bidställena Skrumålåheden, Trappänget och Dalsberget. 
Det var vackert att se när vi gingo uppför Dalsberget. Främst 
gick en kvinna med slekepåsen, och efter henne kom den där 
stora, stora kohopen, och sedan kom 'smalen' (får och getter). Där 
bakom kom buförsfolket med tunga 'bögar' (skinnsäckar), så 
att de gingo krokiga. Och sist kommo karlarna med de klövjade 
hästarna. 

Norr om Snäll var det en vall, som hette Drittkuvd. Då krea-
turen kommo till det stället, brukade de känna igen sig, så att de 
stannade och började gnaga och äta. Det var riktigt svårt att få 
dem ur fläcken. Drittkuvå var det enda vilstället efter buförsvägen 
till Rälldalen. När vi kommo dit, brukade vi vara så glada så. 
Folket fick sätta sig ned och krypa ur 'fättlarna' (axelremmarna 
till skinnsäckarna), och de lyfte klövjebördorna av hästarna, så 
att de fingo gå lösa och snöda och äta i lag med de andra djuren. 
Så var det att gräva i högen och se, om vi fingo något att äta. 
Vi brukade ha någon 'blötbrödskaka' (kaka av färskt, mjukt tunn-
bröd) var och en och något 'smöräske' med smör och messmör. 
En timme eller så vilade vi i Drittkuvå, tills korna började dra 
sig nordefter buförsvägen. 
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Häst med klyv. ULMA. 

Då vi kommo till Amberrajs, så syntes det upp till Rälldals-
häden,4  och vi brukade vara så glada, då vi fingo se Häden så, 
för då var det inte just så långt kvar. På Häden skulle kreaturen 
från Rälldalen och Drittränn skiljas åt (Drittränn var ett lång-
bodställe längre norrut). Och det brukade gå bra, för korna hade 
någotsånär reda på, vart de skulle. Det var bara smalen, som var 
litet besvärlig att skilja. Vi brukade hjälpa Drittrännkarlarna 
att köra i väg deras fläd (hjord) en bit. 

Sedan när vi började komma närmare Rälldalsbodarna, så att 
korna började känna igen sig, så gingo de av vägen och började 
äta, och buförskarlarna gingo ifrån dem fram till fäbodstället. 
Men småkreaturshopen brukade följa oss ända fram på fähus-
backen. Klockan brukade vara omkring fyra eller fem på kvällen, 
då vi kommo fram till Rälldalen. »5  

Nästan ännu gladare var flyttningen från långbodarna till 
hembodarna. »När vi buförde hem från Rälldalen, brukade vi inte 

Smöräsken. Rots Skans. Foto Ewert 
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Träflaskor för mjölk (mjuokflaskur). Rots Skans. Foto S. Björklund. 

äta den stora buförsgröten före avfärden. Om vi hade ätit den, 
hade det blivit för arbetsamt att sträva uppför det branta berget. 
Två karlar tog i stället den stora kitteln med buförsgröten på en 
stång och buro den upp på berget. Här stannade sedan hela 
buförsföljet, och gröten åts. Kitteln skrapades sedan ren och 
stjälptes på en granrisbädd under en tjock, kvistig gran. Där fick 
den ligga till nästa sommar. 

Innan vi kommo till Torrlid på kvällen, hade folk hemifrån 
varit där och ställt i ordning, till buförsfolket och kreaturen skulle 
komma. Och sent om kvällen, då de hörde skällorna långt norråt 
Orrklitt, brukade de alltid springa för att möta fläd. De brukade 
hinna så långt som upp på Orrklitt, och där fingo de se, hur 
hjorden kom. Och det var allt någonting, som var fint att se 
minsann. Indrits Marit brukade gå först, och hon kulade så fint 
och så starkt, så det genljöd i bergen. Och slekepåsen bar hon 
framtill över förklädet. Efter Marit kommo korna. Femtio kor 
i rad kunde det vara, och allihopa hade de flera bufyöstregger 
om halsen. Där bakom och på sidostigarna kom en ofantlig hop 
smale; några getter var det, men mest tackor. Sedan kommo kvinn-
folken med tunga högar på ryggen och allra sist klövjehästarna 
med karlarna. 

De, som hade gått upp på Orrklitt för att möta hjorden, brukade 
sitta där på en låga (kullfallen trädstam) och vänta, tills boskapen 
hade gått förbi. Men sedan följde de med buförsfolket. Ned till 
Torrlid kommo allihop vid 7- eller 8-tiden på kvällen. Då hade 
buförsfolket gått från Rälldalen vid 5-tiden på morgonen och 
bara vilat en gång. Därför behövde inte vallkullorna bry sig om 
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Yttre Rälldalen. Foto Ewert Ähs. 

boskapen något mera den kvällen, om de inte själva ville. Utan 
buförsfolket behövde bara sätta ifrån sig bögarna och lyfta av 
klövjebördorna. Den kvällen var det mycket folk i Torrlids-
bodarna. Både stora och små, gamla och unga hade kommit dit 
hemifrån byn. Så det var de, som togo reda på kreaturen och hade 
in dem och mjölkade dem. Korna och småkreaturen fingo foder, 
så att de kunde äta sig stinna. Och karlarna togo reda på klövje-
bördorna och 'donade ur' dem, och så hade de in hästarna i stallen 
och gåvo dem duktigt nattfoder. Sen lagade kvinnfolket mat, så 
att buförsfolket fick något att äta, sen de hade gått en så dryg 
väg. »5  

Detta var 'buförsdagen', en stor glädjedag under det gamla 
bondeåret. Vi övergå till den torra vardagen. 

Hur var sommarvallningen av kreaturen or g an i s er a d? 
Vilka överenskommelser gjordes mellan arbetsgivare och arbets-
tagare ? 6  

Ett undantag var, att endast e n vallkulla skötte hela arbetet 
på fäbodstället, alltså både vallning, mjölkning och beredning 
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Borgen från väster. Foto Erik Bogg. 

av mjölkprodukter. Berömd var Gammel-Spritt-Kerstin från Åsen, 
som under en stor del av sitt liv ensam skötte hela arbetet i 
fäbodstället Borgen i bergen strax öster om Dalälven. Hennes 
bostad och arbetsplats var det med mjölkstugan sammanbyggda 
eldhuset.7  Borgen hade ett egendomligt milt klimat. »Bergbetet» 
däromkring höll sig grönt till långt fram på hösten, och åkrarna 
i dessa 'beggandsbodar' gåvo ovanligt präktigt korn. Men man 
oroades varje eftersommar och höst av björn, och många äro 
berättelserna om hur Kerstin slogs med björnen om en ko eller 
en get. 

I detta fall kan man knappast tala om organisation. Det var 
Sprittgårdens kreatur, som Kerstin skötte, och frågan om ersätt-
ning löstes av sig själv därigenom, att hon var delägare i gård och 
kreatur. 

Om organisationen i de normala fallen — då det gällde anställ-
ning av arbetskraft för kreaturens sommarskötsel — bör främst 
framhållas, att den växlade efter vallens storlek, efter antalet 
'täkter' på vallen, efter kreaturens antal och efter kreatursägarnas 
antal. Förhållandena belysas bäst genom anförande av några 
konkreta exempel. Ett litet fäbodlag om 20 kor med tillhörande 
småkreatur sköttes ofta av en 'bodmor' med tillhjälp av en 'gässel- 
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Mesbod i Ransi. Foto Lars Levander. 

karl'. Bodmor, i regel en äldre kvinna, stannade hemma på fäbod-
stället och skötte främst om beredningen av smör, ost och mes-
smör, under det att gässelkarlen, som vanligen var en yngre 
kvinna, men också kunde vara en gammal gubbe eller en 16-17 
års pojke, gick med kreaturen om dagarna. Båda de anställda 
hjälptes åt med mjölkningen. Då det var fråga om ett större 
'gässel-lag', med 40-50 kor, anställdes ofta en bodmor och två 
vallhjon; dessa senare kunde vara antingen två unga kvinnor 
eller en äldre kvinna med en småpojke till hjälp.8  Men även andra 
kombinationer förekommo. Det stora, till Åsen hörande fäbod-
stället Ransi hade två eldhus. Här arbetade varje sommar fyra 
vallhjon. De växlade om så, att dagligen två av dem skötte vall-
ningen och två (en i vartdera eldhuset) voro hemma och kokade 
'mesa' och ystade och kärnade smör. Även på de till Åsen hörande 
fäbodställena var annars den vanligaste arbetsstyrkan en 'bod-
stormor' (= bodmor) och två 'gässelkarlar', väl att märka för 
varje 'gässel-lag'. Gulliks Marit i Loka var bodmor i en av de tre 
täkterna i Skarptäkts långbodar. Hon hade endast en son som 
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Skarptäkt. Foto G. Olsson. 

hjälp vid vallningen; 'lillgässelkarl' kallades han. Annars var 
lillgässelkarlen i Loka bys fäbodställen vanligen en kvinna; hon 
hade vallningen helt om hand. I Rälldalen hade Klittkarlarna 
alltid bodmor, två kvinnliga gässelkarlar och en vallpojke. Det 
brukade vara 40-50 kor där, en stor hop får och en eller annan 
get. De, som tyckte, att de hade för många getter hemma vid byn, 
skickade i väg några av dem till fäbodarna. Bodmor i Rälldalen 
var alltid en något äldre kvinna, som framför allt borde vara fullt 
inne i mjölkhushållningens alla delar. Hon och vallkullorna 
hjälptes åt att mjölka både morgon och kväll. Det var ytterligt 
noga med, att mjölk från olika gårdar ej blandades; alla stävor 
och byttor voro märkta med ägarens bomärke. 

Även an s t älln in g s ti den för vallhjonen växlade från by till 
by. Några exempel må belysa saken. I Rälldalen, alltså ett av Klittens 
långbodställen, var anställningstiden för både bodmor och vall-
kullor 10 juli-10 september. Dessutom skulle alla de anställda 
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Långfäbodstället Nupp, före storskiftet hörande till Näset, därefter till Loka. 
Gun Björklund efter Karl Ehrner. 

Fähusbacken. 5. Stuga (nyare) och mjölkstuga. 
Fähus. 	6. Större, för flera gårdar gemensam 
Eldhus. 	hölada. 
Mjölkstuga. 	7. Mindre hölada. 

infinna sig i hembodarna dagen före flyttningsdagen, och efter 
tvåmånadersvistelsen i Rälldalen skulle de stanna kvar en dag 
i hembodarna och göra allting färdigt. I hembodarna var seden 
egentligen den, att varje gård själv skulle svara för vallningen 
av sina kreatur, och i gårdar, där det fanns gott om 'hjälp', gjorde 
man det också. Men i andra gårdar hade varken husmodern eller 
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Brunnsbergs fäbodområde. Gun Björklund efter Otto Back. 
0 Hemfäbodställe. g Långfäbodställe. 

döttrarna tid att vistas i hembodarna (kornskörden pågick ju som 
bäst i september), och då hände det, att både bodmor och vall-
kullorna anställdes även för vallningen på hembodsområdet. Men 
märk väl: denna anställning gjordes upp mellan vallhjonen och 
den ena eller andra gården. 'Gässellaget' hade intet att göra med 
den saken. Organiserad var visserligen vallningen även i hem-
bodarna, men här bestod gemensamheten däri, att varje gårds 
folk vallade all boskapen ett visst antal dagar, beroende på gårdens 
antal kreatur. Det, som husmodern eller en dotter presterade 
för den ena gården, gjordes alltså av lejda vallhjon för den andra 
gårdens räkning. 

I andra byar var seden den, att vallhjonen åtogo sig arbetet även 
i hembodarna, och då antingen bara för vårvistelsen eller både 
vår och höst. Så t.ex. berättas från Loka, att vallhjonet skulle 
'taga vid' från juni månads början. Först arbetades det då i 
hembodarna till tiden omkring midsommar, sedan i långbodarna 
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Stuga. 
Stall. 
Härbre. 
Torkstuga. 
Fähus. 
Stillbod. 

Lada. 
Helt inhägnad yta vid fähus. 
Kya, en på två sidor inhägnad gata 
från el. till fähusbacken. 
Fähusbacke, mark där kreaturen 
samlas framför fähusen. 



64 

till 12 september och sedan åter i hembodarna till Mikael. Likadan 
var vallningsanordningen i Brunnsberg med dess högt utvecklade 
fäbodsystem. Denna by hade hembodar i Stop, Åsmyran, Brind-
berg, Andersbodarna och Furubodarna, bäggandsbodar i Skinn-
fällen, Rom, Navardalen och Dragga och långbodar i Tåten, 
Klitten och Slängbodarna. De lejda vallhjonen skulle ha hand om 
Brunnsbergsboskapen först i hembodarna på våren, så i lång-
bodarna, så i bäggandsbodarna och sist i hembodarna till Mikael. 
Från byområdet i Brunnsberg skulle det lysas ur, då sädesbrodden 
började synas; bystämman bestämde dagen. Då flyttade man till 
hembodarna för att stanna där till någon dag omkring mid-
sommartiden, beroende på väderleken. Vistelsen i långbodarna 
räckte till Larsmässan, då man buförde till bäggandsbodarna; 
till hembodarna återvände man omkring Bardal (Bartolomeus) 
för att stanna där till Mikael. Efter 'Iötning' (bete) inne på det nu 
'rena' byområdet återvände man allmänt till hembodarna, där 
man vanligen stannade till Allhelgonadagen, men ofta ända till 
julen. Det var givetvis nu ej fråga om vallningen, utan man 
stillade upp det foder, som under sommaren erhållits i fäbodtäkten 
och på ängena i närheten. Husmödrarna skötte det hela, och om 
de fingo tid därtill, hjälpte de karlarna med tröskningen av 
hembodsåkrarnas korn. Liknande var seden i Äsenkarlarnas gamla 
hemfäbodställe Västerby. Därifrån buförde man ofta hem över den 
isbelagda älven. Brunnsbergsförhållandena återfinnas fullkomligt 
likadana i Månsta, som hade hembodar i Sälen och Okbodarna. 

Vi övergå till att söka bilda oss en föreställning om vallhjonens 
ersättning för sitt tunga arbete och börja då med kontantersätt-
ningen. Tinga vallhjon gjorde vanligen den husmor i vallnings-
laget, som var mest 'för sig'. Antingen tingades bodmor och 
vallkullorna samtidigt och delade den överenskomna lönen, eller 
också tingade man endast bodmor, som då själv fick anställa 
och avlöna sin hjälp. När den kontanta lönen bestämdes, räknades 
i äldre tid aldrig tjurar, kvigor, kalvar och småkreatur, utan 
endast 'nöten', dvs, de mjölkproducerande korna. Ännu vid mitten 
av 1800-talet var 24 skilling nötet en mycket vanlig kontantersätt-
ning; härtill kom emellertid städsel (staggpeningg) med en tolv-
skilling för varje ko. Efter 1800-talets mitt började den kontanta 
avlöningen till vallhjonen att stiga ganska raskt. Redan något år 
i början av 1850-talet ville vallhjonen i Åsen ha 36 *skilling nötet, 
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Interiör av eldhus. Hedbodarna. Efter Sigurd Erixon, Fataburen 1917. 

och då sade Trappmasfar förfärad: Die syöks mil dvå iel tjywerdeä. 
(de tycks vilja ha hela kovärdet) . Löneförhöjning fingo vallhjonen 
småningom även i den formen, att två ungdjur eller två tjurar 
räknades lika med en ko. 

Naturaförmånerna voro helt säkert för vallhjonen av vida större 
betydelse än kontantlönen. Först kom då bostaden: en 'lave' i 
eldhuset med fäll eller täcke samt 'vässel' till överkast. Vallnings-
laget skulle även bestå de kläder, som behövdes under vallnings-
tiden: en gammal kjortel, en gammal tröja, strumpor och ett 
par skor från varje 'gässelbonde'. Dessutom skulle vallhjonet 
ha barkade lappar av kåvannur (huvudhudar av kalv). Dessa 
togos med under själva vallgången, och med dem lappades skorna 
genast, då behov därav uppstod. Lapparna syddes fast med björk-
tågor eller linsnören, medan man vilade på sovholen. En Bälter 
Anna på Åsen, som vallade i Ransibodama många år under 1800-
talets förra hälft, fick en plelt (= 16 skilling) för varje nöt och 
ett 'listärmkläde' (huvudkläde med bård) för 'getstacken' (hopen 
av getter). Redan under denna föga socialt sinnade tid tyckte 
någon, att detta var bra litet betalt, Nen Anna svarade: 1 fuole öd 
fil mig (jag får då mitt underhåll). 

5 
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Vad sedan maten beträffar, kunde vallhjonet förse sig ganska 
hyggligt med mjölk, smör och messmör; osten fick aldrig röras. 
Varje gässelbonde skulle dessutom leverera mjöl och bröd (viss 
kvantitet pr ko), salt, strömming (i fäbodar där tillgång på färsk-
fisk saknades), potatis och brännvin. Alla dessa varor voro avsedda 
att konsumeras i fäbodarna, och i lyckliga fall var tilldelningen 
så riklig, att bodmor kunde ha både två och tre barn med sig 
under sommararbetet. 

Sin trevligaste ersättning i matvaror fick vallhjonet emellertid 
efter hemkomsten från fäbodarna och under tiden mellan Mikael 
och nyåret. Det var den traktering, som varje vallhjon, till och 
med den lille vallpojken, skulle ha hos var och en av gässel-
bönderna. Den kallades vanligen klovrutn (klöviote), men också 
bufgöskåkd (flyttningskaka) klovkalas (klövkalas). I Brunnsberg 
brukade den bestå av några rågbullar, en ost, ett skålpund smör, 
litet messmör och ett stycke kött, t.ex. en fårbog. På Klitten 
brukade gässelbonden ha 'bodfolket' hos sig en hel dag och trak-
terade dem då med det bästa han hade i jätu- o drikksweg (i 
fråga om mat och dryck). Samtidigt brukade man i den ledande 
gården i vallningslagen ackordera om nästa sommars vallning. 
I Loka fick vallhjonet efter hemkomsten också en näve ull för 
varje tacka hon haft i sin vård. 

Så några ord om själva v allnin g s arb et e t.9  Det var väldiga 
områden, som vallhjonen på ett enda långbodställe hade att röra 
sig på. Vissa delar av marken voro givetvis oanvända, antingen 
därför att själva terrängen var för otillgänglig eller därför, att 
lämpliga betesväxter ej funnos." Och inom betesområdet funnos 
sedan de otaliga 'ängena' (slåttermyrarna), som voro förbjuden 
mark för de betande kreaturen, och som beredde vallhjonen 
större besvärligheter och förargelser än någon annan del av 
vallningsarbetet (se nedan, s. 70). Varje dag gick man en 'gässla' 
och de till ett visst fäbodställe hörande gässlorna brukade vara 
så många, att det dröjde 7-10 dagar, innan man återkom till 
samma betestrakt. Som exempel anföras med älvdalska benäm-
ningar de till Rälldalen hörande gässlorna: 1. Suter-oster Relldals 
b jårre og uppå og yvg b järreä; o 'se kamum wir å Stakktjyöln 
o Wargmåjr (sovhol el. sömnshol: en kölbod vid Stackkölen). 

Föbi äyömda bd tjyöli og aä Amberajs (sovhol: Amberrisvallen). 
Dajter i Munkåäe o niä i Welingu (ingen bestämd sovhol). 
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4. Biete d taxe; lajngger noräyvyr up a Knausun (sovhol: Knaus-
vallen; på Knauskölen vallade man ihop med boskapen från 
Dritrenn). 5. Up a Niss-Uldv-buä (sovhol: Niss Olovvallen). 6. 

Niä i dalim (här fick man inte valla, förrän ängena voro slagna). 
7. Yvy Rellu o bajt i Randåsgrav (sovhol: Randåsvallen). 8. Uppy-

vyr a Knausun og d °be sajäun um åne (sovhol: Knausvallen). 

9. Aute Relldalsbjärre rett sugvy frå buäum (sovhol: Gammel-

vallen). 10. Suter i Wargmåjr äajt å Balseswiäu (även denna 
gässla användes först efter myrslåttern; här vallade man ihop 
med boskapen från Balser).11  Gässlor från flera fäbodställen 
nådde ofta fram till varandra på sovholarna. Genom att gå vissa 
gässlor under vissa veckodagar kunde vallhjon från skilda fäbod-
ställen regelbundet mötas, vilket skänkte dem kärkomna tillfällen 
till nyhetsförmedling och budskickning. (Jfr. s. 86). 

Vad för slags växter åto kreaturen under vallningen? Endast 
en botaniker av facket kan ge ett uttömmande svar på denna 
fråga. Lyckligtvis har en älvdalsk språkman, som också är bota-
niker,12  hjälpt oss ett gott stycke på väg. Han nämner särskilt 
'bunk' (Molinia cxrulea), 'hära' (Nardus stricta), 'finnskägg' 
(Scirpus ccespitosus), 'vålna' (Carex ampullacea) och 'färne' 
(Equisetum fluviatile), och han visar oss, hur dessa växtnamn 
åter och åter uppträda i de älvdalska ortnamnen på markerna. 
Man behöver bara kasta en blick på en generalstabskarta över 
Älvdalen för att återfinna dem alla på en mångfald ställen. 

Olika betesväxter stå ju i sin fulla kraft under olika tider av 
betessäsongen, och vallningen måste rätta sig härefter. I Loka 
berättar man sålunda, att på försommaren betade kreaturen på 
myrarna, på högsommaren på olika rann (bäck- och åstränder) 
och på eftersommaren gällde det att taga vara på bjärgbiete 
(betesväxter på hård, högt liggande mark). Äsenborna berätta 
om sitt gamla långbodställe Kolmark högt uppe i Rotendalen 
nära Mossisjön: »Vallhjonen i Kolmark skulle alltid först valla 
i 'taxen' (det ringbarkade området invid fäbodstället). Där var 
det alltid gott bete, och allra bäst var det sedan de avhuggna 
grenarna ruttnat ned, så att det var alldeles 'slätt'. Innan vålarna 
hade huggits upp till ved och förts bort, var det ganska besvärligt 
att valla i taxen. Korna gingo mellan de kullfallna, ofta i bråte 
liggande trädstammarna, och det hände ibland, att en ko fastnade 
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Kolmark. Foto Ewert 

så grundligt mellan ett par stammar, att hon måste 'skåras' loss 
(dvs, man måste med yxa hugga loss stammarna).» 

Om vallningen i Rälldalen ger Vikar Margit oss utförliga och 
förträffliga upplysningar: »Vallkullorna skulle först valla på 
myrarna, för där var gräset mest växt. Men de fingo inte get-du 
(valla så att kreaturen åto) in på kölarna, dit folket skulle och 
slå, utan de skulle hålla sig i kanterna och på småmyrarna, där 
ingen brydde sig om att slå. De skulle hålla noga reda på krea-
turen, så att de ej gingo in på slogarna och åto. Det brukade 
vara så 'göra' att valla på de där kölarna och gå och vada hela 
dagarna. Men vi brukade inte valla på kölarna så länge, utan 
bara tills det att slåtterkarlarna började komma. Dier uld dugd 
foul sig d majrum so lajndj e draungne wajtt auty munnem (de 
skulle kunna skaffa sig föda på myrarna, så länge det rann vitt 
dregel ur munnen på dem). Då vi hade vallat på myrarna, fingo 
vi börja med 'bergsgässlan' (betet på högt liggande mark), och 
det var mycket bättre. Då vi vallade norröver, började betet i 
'taxen'. Och Gud hjälp oss, sådant bete där var! Det var sån där 
mörk, grön, fin, lång sju (Deschampsia flexuosa; kruståtelns 
trådsmala blad), så det var så det låg efter backen. Kreaturen 
brukade äta den där sjune, så de voro alldeles så de gnällde. Så 
alltför gott var det. Medan kreaturen åto, drogo de sig allt längre 
nordöver, och småningom kommo de ur taxen upp till Knausan 
(en bäck). Och då det led fram emot middagen drogo både korna 
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och smalen sig mot 'sovvallen'. Den vallen kallade vi Knausvallen, 
och vägen till den brukade vi valla ett par dagar å rad. 

Nere i dalen fingo vi inte valla, förrän slåtterfolket, som ägde 
ängena hade -varit där och slagit och stängt omkring hässjorna. 
Och ändå fingo vi lov att se till, så att kreaturen inte gingo in på 
ängena och förstörde slåttern. 

Korna visste så väl, då det började på att lida mot kvällen, 
så när de hade ätit sig stinna, så började de att leta upp smdldwea 
(småfästigarna) och draga sig utefter dem mot fläswen (den stora 
kreatursstigen). Och småkreaturshopen följde med, den också. 

Efter slåttern (som började 12 juli och ofta pågick till en vecka 
in i september) gick vallningen överallt, både i berget och på 
kölarna och nere i dalen. Så det gick då någotsånär skapligt, då 
vi kunde valla var vi ville och sluppo gå och jaga kreaturen och 
vara rädda, att de gingo in på slogarna.»14  

Vikar Margit nämner, som synes, ett par gånger vallhjonets 
allra värsta svårighet, att frid ajndje (hindra kreaturen att beta 
på slogarna). Hur kunde vallhjonet veta, om en viss gräsmark 
var slåtteränge eller betesmark? Ja, alltid såg hon det på vinter-
hässjorna, som ständigt stodo på änget, och på att betesmarken 
hade fullt upp med doduos (visset fjolårsgräs). Inga 'vaktängen' 
voro inhägnade, men på somliga trakter voro de 'märkta' med 
råstenar, rdknap pär (pålar) eller rågångstallar. Svedjefallen 
däremot voro inhägnade; dessa voro ju alldeles särskilt värdefull 
slåttermark i flera år efter det att rovor eller råg växt på dem. 

Vallhjonen fingo alltid sträng tillsägelse av sina gässelbönder 
att freda alla vaktängen på betesområdet. Det juridiska ansvaret, 
då ett änge blivit helt eller delvis avbetat, föll på gässelbonden." 
Spik Per i Loka berättar, att hans far en gång måste stämma 
Blybergsbönderna till tings för att deras kreatur hade betat av 
ängena vid Karlsbodarna norr mil Gump. Blybergskarlarna voro 
'farligt grymma', då de kommo till tinget, men vad det led, drogo 
de öronen åt sig. Domaren talade vänligt till Spik Anders, men 
'fränt' till Blybergskarlarna, för att de ej allvarligt tillhållit sina 
vallhjon att vakta de märkta ängena. Spik Anders blev tillerkänd 
skadeersättning och fick den också." 

Då Endmor och Grav Keste en sommar vallade i Ransibodarna, 
råkade deras flää komma ut på ett änge åt Danilsgubben, medan 
han var där och slog. Danilsgubben blev rasande, skrek och svor 
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Rågångstall invid ett änge vid »Fyl-
tien». Foto Viktor Bergström. 

och ropade, att han skulle slå armar och ben av vallkullorna och 
piska dem både blå och gula. Sedan skulle han trylla (förtrolla) 
dem, så att varken de eller korna skulle komma ur fläcken, utan 
få stå där som saltstoder till domedag. Endmor, som aldrig var så 
rädd av sig, blev förargad, gick tätt inpå Danilsgubben och skrek: 
I werd fil int redd fast du ed tryllt so eä ed rimnaa i rovuole a 
Gambel-lerk (jag blir då inte rädd, om du också trollade så det 
remnade i baken på Gammel-Erik). Danilsgubben teg och 
gick. 17  

Ilskan över avbetade ängen (»ättjoskada»18) har ärevördig hävd 
och kommer ofta till synes i domböckerna. Här ett exempel från 
1769: »Som nedan beskrefne äro i wänlighet öfwerens komne om 
nya öfre Rähldahls fäbodar (dvs. Dritrenn) och thet i så måtto 
at Fiärdingsman Olof Andersson i Liden, Lars Larsson i Roth 
och Grab Lars Andersson i Kyrkobyn med flera, som eromkring 
hafwa sine wachtslogar, och årligen blifwit af Boskap afbetade 
och förtrampade, men på thet at nu hädanefter eij så må tilgå, 
utan at dese wachtslogar böra wara aldelest befredade för båd 
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hästar och Boskaps förtrampande, ty utfästa wi oss samteliga 
öfwer Räldahls fäbodelagare, emot desa ofwan nämde at eij mer 
än et fäbodelag der bör wara bondes öfwer sommaren, då nämde-
man Erik Persson på Näset med sine kamrater sine kreatur blifwer 
wid sama fäbodar et år, men thet, andra året kommer frost Olof 
Andersson, frost Lars Andersson och soldaten Lars Persson fri-
skop, samt mikel matsson i Gåswarf äfwen håll Jan Jansson i 
blijberg, då dese tilträda samma fäbodar som sagt är under året, 
men eij mera än en part om året, men för öfwerträdaren nu och 
i framtiden anhåla wi på båda sidor at dena wår i wänlighet 
öfwerens kommelse måtte fast stäld och orubbat blifwa, samt 
wid et ansenligit wite stadfästas (namnteckningar) »19 

Men det var inte bara fredandet av ängena, som gjorde vall-
hjonets arbetsliv till allt annat än en dans på rosor. Vi skola se 
ett ögonblick på de övriga svårigheter, som gässelkarlen hade 
att kämpa emot. 

Åtskillig oro kom från själva de betande kreaturen. Till skällko 
valdes den 'flitigaste' kon, om hon dessutom var snäll och villig. 
De flesta djuren brukade följa henne, men det fanns också uond-
lost jyner eller uglostjyner, ko-enstöringar, som sökte sig undan 
den övriga hjorden. Dem fick man särskilt hålla ögonen på; 
många satte också skällor på dem. I munnen på lamm och kil-
lingar, som ville dia sina mödrar i stället för att beta, satte man 
ett slags betsel 1. pinne (kapi). Bockarna blevo särskilt bångsty-
riga under parningstiden på eftersommaren, och man brukade 
då, för att få fred på sovholen, antingen sätta en hälla av björk-
vidjor om deras framfötter eller binda dem vid ett träd, så att 
getterna fingo sova i fred. 

Våndlöskoma behandlade man på varierande sätt. Vikar Margit 
berättar: »När slåtterfolket hade farit hem, brydde vi oss inte om 
att springa och leta efter våndlöskor, utan antingen hade vi dem 
inne i fähuset och stillade dem med ägarens foder, eller också 
fingo de gå lösa inne i täkten och gnaga. De blevo 'folk', då de 
hade varit inne några dagar, och sen gick det att ha dem med på 
vallningen, tills de började bli fjolliga igen. Ett bra sätt att bota 
en våndlösko för hela sommaren var att vid början av vallnings-
tiden fånga den första humla man såg, hålla den framför nosen 
på kon och säga: 'Nu skall du göra som den här humlan. Då du 
går till skogen om morgnarna, så skall du också komma igen om 
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Fläd och smale i Gessi. Foto Lars Levander (1908). 

kvällarna. Sen skulle man stoppa ned humlan i halsen på kon. 
Då blev hon inte våndlös något mera.» 

Om olyckan var skedd och kon försvunnen, måste man 'lova' 
för kon. Vikar Anna berättar, hur det gick till i Svartberg en 
gång. »När vi på kvällen kommo hem från vallningen, hade kon 
ännu inte kommit tillbaka. Jag blev alldeles rådlös, men Bil Anna 
(vallningskamraten), hon visste råd, hon. Hon tog och lovade 
för kon. Om kon kom tillbaka till solnedgången, så skulle Anna 
skänka en slant till krytyr-klubbin (fattigstocken vid kyrkan). 
Vi mjölkade och gjorde ifrån oss, men ingen ko kom. När solen 
just höll på att gå ned, stodo vi ute på fähusbacken och tittade 
bortåt skogen. Då fingo vi höra ett råmande inifrån skogen, och 
rätt som det var kom kon och sprang, så rumpan 'räckte' långt 
upp i vädret. Rätt mot fähuset sprang hon och var alldeles svettig. 
Sen på hösten första söndagen vi voro hemma voro vi till kyrkan, 
och då lade Bil Anna en slant i offerstocken. Det, som vi glömt, 
det var att göra kors på den nykalvade kon. Man skulle antingen 
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rita kors med tjära eller rispa dem med kniv eller klippa undan 
håret med en sax, så att det blev kors. Det skulle vara två kors, 
ett på vardera sidan, uppå krossum (på korsryggen).»2°  

Fram på eftersommaren började alla korna bli besvärliga. Både 
korna och getterna började soppa (springa efter svamp), och långt 
före buförsdagen den 10 september började korna längta tillbaka 
till hembodarna. Vi höra Vikar Margit igen: »Nu kommo korna 
på draunginstjieded (visade lust att inte följa efter vallhjonet). 
Då det var kväll och gässelkarlama skulle 'draga' hjorden mot 
fäbodstället, så tycktes korna bli så fasligt hungriga, så de började 
'gnaga' så ivrigt som om de inte hade sett något gudslån på hela 
gudslånga dagen. Och det var bara att vänta, medan de fingo äta, 
så vi brukade komma hem senare för varje dag. Till slut voro 
djuren alldeles som ihopgaddade somliga kvällar. Rätt som de 
åto som godast, kunde de ge sig till att sträcka i väg hem efter 
buförsvägen, och fort gick det också. Det var det, att kostackarna 
ville hem, och de begrepo inte, att de voro tvungna att stanna, 
tills vallningstiden i långbodarna var över. Ja, vi brukade bryta 
oss något stort spö och springa efter dem och fram förbi dem och 
se, om vi kunde stryka (genom stryk tvinga) dem tillbaka. Så 
länge jag vallade i långbodarna, gick det då att vända dem till-
baka alla de gånger de försökte rymma. Men andra gässelkarlar 
lär det ha hänt, att korna rymde från Rälldalen och hem till hem-
bodarna redan i 'begganden' (ung. senare hälften av augusti). »21 

Ett helt kapitel för sig är of rede n, dvs, varg och björn, som 
sökte komma åt kreaturen. Berättelserna om vargar äro inte så 
många och därför av större intresse. I Kolmark var man van att 
få se dem fram på eftersommaren. Trappmasmor på Åsen berättar: 
»1 Kolmark vallade jag, när jag var på fjortonde året. Och du 
vet den där höga backen, som är där öster om fäbodstället, ovanför 
fähusen. Just där har jag sett en varg en gång, och det var ett 
så fint djur, men han hade så lång rumpa. Han följde efter tre 
kor, och de voro framför och sprungo in i fähuset, där de voro 
vana att vara, och då satte han sig uppe på backen där. Och jag 
var vid eldhuset och var arg och skriade och ropade, och till slut 
lodade han i väg österut i skogen. Och nog var det ett stort och 
fint djur, bara han inte hade haft den där långa rumpan, som 
släpade efter honom. Och tänk, att han hade rivit ett stort kött-
stycke ur låret på en ko, men nog var hon till för det, för det 
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var bara i köttet. Och sen senare fingo vi höra, att i Tåten hade 
Brunnsbergskarlarna mist femtio får, och det var den där samma 
vargen som hade rivit dem. Men sen följde vi med dem (dvs. 
fåren) en av oss alltjämt och var mitt ibland dem och ropade och 
skriade.» 22  

Kå'nå Margit i Västermyckeläng berättar: »Långt tillbaka i 
världen var det förskräckligt 'vargigt' i Rämma. De hade inte 
kunnat ha kreaturen ute där utan att det följde med en hel folk-
hop var gång de skulle ha ut kräken. Så det var då riktigt be-
svärligt. Sen så kom det en sån där tiggarkäring till Rämma, 
och flera ungar hade hon haft med sig också. Ingen visste, var 
hon hade kommit ifrån, och inte ville hon tala om det själv heller. 
Käringen och de där ungarna hade hållit till där bra länge och 
tiggt. En dag voro barnen ute ensamma och sprungo i stugorna. 
Folket hade givit dem smör och bröd och ost och sådant, som de 
hade, som gick an att ge bort. Ungarna hade gått med det där 
till stugan, där de höllo till. Och tiggarkäringen hade väl tyckt, 
att de hade fått mycket också, för hon hade kommit springande 
till stugorna och frågat, om barnen hade fått allt det där, eller 
hade de stulit det. Och då fick hon reda på, att de hade fått det. 
Då sade hon, att eftersom folket här var så snälla, så ville hon 
'visa av' vargarna för dem. Nästa dag hade käringen och barnen 
gett sig av västerut från Rämma, och de hade ropat och språkat 
så underligt. Och det hade varit så många vargar, så det hade 
krälat av dem. Men alla de där vargarna hade sprungit framför 
tiggarkäringen, och hon hade ropat, och vargarna hade tjutit. 
Och det bar i väg västeröver och västeröver för hela underligheten. 
Och det var ett leverne så det genljöd i bergen. Efter det där hade 
det inte synts till en enda varg mera i Rämma, och inte syntes 
tiggarkäringen till något mera heller. »23 

Kolmark var ett långbodställe och Rämma ett hembodställe 
— men ända in på byarna brukade vargarna oroa de vallande. 
Vi höra på Kånå Margit igen: »En gång en vår blevo vi foderlösa, 
och mor sade, att nu, när ljungen hade kommit fram, så kunde vi 
väl följa getterna ut i skogen, så de fingo tugga i sig ljung och 
ris. Vi 'löste', och det bar i väg ut i skogen med gethopen. Rätt 
som det var fick jag höra, att det skriade till ett tag. Jag tyckte, 
att det hördes bakom en sån där ris-tall, som hade blåst ned. 
Jag sprang dit och fick se, att det var ett odält (vidrigt) djur, som 
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hade flugit på en get, så det var hon, som skriade. Jag vrålade 
till så mycket jag orkade och tog en stor stör och sprang bakom 
tallen. Då fick jag se, att det var en varg, som hade bitit sig fast 
i halsen på geten. Jag tog stören och 'drog till' (drämde till) så 
mycket jag orkade. Vargen släppte geten och sprang, och jag 
efter med stören, men jag behövde inte springa så långt, för vargen 
försvann, så jag såg honom inte något mer. När jag kom tillbaka 
till ristallen, så var mor där och torkade av geten blodet, för det 
hade minsann tagit, så det var flera stora hål på getens hals. Och 
sen gick den där geten och 'värkte' (hade varbildning) bra länge, 
så 'värken' (varet) rann efter henne. »23 

De otaliga björnhistorierna äro av mindre intresse; de åter-
kommo nämligen i liknande former inte bara i Dalarne, utan 
nästan i varenda bygd i Nord-Sverige och Nord-Norge. Björnen 
kunde vara fullkomligt ofarlig. Två Brunnsbergspojkar, Lasse och 
Israel, voro uppe vid Granån och fiskade. På hemvägen fick Lasse, 
som gick en bit före Israel, höra, att någon mumsade ett stycke 
från vägen. Han väntade på Israel och så sade han: »Nu håller 
allt björnen på och äter 'mjöd' (vildhumlehonung). Vi går dit 
och tittar.» När de båda pojkarna smugit i snårskogen en stund, 
fingo de se björnen, omsvärmad av myriader humlor. Björnen 
fick syn på pojkarna, gick några steg emot dem, satte sig med 
ryggen mot en gran och såg milt förebrående på dem för att de 
hade stört honom. Lasse tog fram två av de största laxöringarna, 
gick fram till björnen och gav honom dem. Björnen åt, slickade 
sig om munnen och gick sin väg. Men pojkarna avslutade plund-
ringen av humleboet, som ännu innehöll många fyllda tunnor. 
E war on frekest byönn ig a sitt (det var den allra snällaste björn, 
jag har sett), sade Lasse sedan.24  

Havande kvinnor var björnen särskilt tokig efter, och han 
brukade sjunga för att locka dem till sig. Vikar Margit berättar: 
»En dag voro vi på Vargmyren och slogo. Då fingo vi höra något, 
som jolled o kwad (sjöng jollrande) ; det lät som en mild barnröst. 
Jag gick nedåt myrkanten en bit, men så ville jag inte gå längre, 
för jag var barfota, och det var tidigt på morgonen och ila5 
(rimfrost) och vått i gräset. Jag stannade och lyssnade riktigt 
noga, och nu tyckte jag, att det var en karlröst och en barnröst, 
och de sjöngo en visa, som jag kände igen. När jag kom upp till 
ängboden igen och kokade välling, sade jag åt 'slåtterkarlarna', 
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Fläå i Prästbodarna. Foto Tenn Lars. Skansvakten 1916. 

att det var nog Baku Olof, som kom för att slå sin tjäg. Men 
längre fram på dagen kom Knås Lars dit, och han talade om, 
att han hade sett färska björnspår nere i myrkanten. Det var en 
stor björn och en unge, som hade gått bredvid varandra fram 
med myrkanten och över vägen. Så om jag hade gått litet till 
nere i myrkanten, så hade nog björnen tagit mig, för jag var på 
syten den gången. »25 

Visst kunde den sedan uråldriga tider inrotade skräcken för 
björnen vara befogad. Låt oss höra, vad en minnesgod medde-
lerska från Loka 26  förtäljer! »Brita Hansdotter vallade prästens 
kor i Prästbodarna. Prästen hade skaffat en bra björnhund, och 
den där hunden visste så väl, vilka kor han skulle vakta. Runt, 
runt sin hop gick han, och aldrig hade prästkorna besvär av björn. 
Näsfolkets vallhjon, som voro i nedre täkten, voro i stället alldeles 
olyckliga för björnen. En dag, då de båda kreaturshoparna betade 
nära varandra, såg Brita, att en björn gick till anfall mot korna 
från Näset, och vallhjonen stodo där alldeles rådlösa. Då lockade 
Brita till sig björnhunden och visade honom björnen, som just 
tog språng mot en ko. Som ett skott for hunden i väg. Och nu 
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bar det av in i skogen för björnen, och på ryggen hade han 
hunden, som kravlade (morrade ilsket) och bet.» 

Mest närgångna voro björnarna frampå eftersommaren och 
hösten. Ofta hände det, att björnen gick mitt in i kreaturshopen 
och tog en ko, ett får eller en get. Det var inte alltid han lät 
skrämma sig av den långa basun (vall-luren), och ibland blevo 
vallkullorna så stela av skräck, att de inte kunde blåsa i luren. 
En flicka, som inte fick ett ljud ur luren, skrek till björnen: Du 
födjär basa fö mig, lyöting (du förtrollar vall-luren för mig, din 
sate)! Så försökte hon slå till björnen med basun, men hon kom 
inte åt, för hela tiden sprang en bock mellan henne och björnen. 
Björnen slog med ramen efter bocken, och flickan skrek: Dra 
aig undå, Liekatt Mas, an slå ni &g nu (ge dig undan, Lekatt 
Mats, han slår dig till marken nu)! Så drämde hon till björnen 
med basun. 

Men när det stod så till, brukade folket i fäbodarna skicka 
efter en björnskytt. Vallhjonens berättelser om björnskyttarnas 
bragder äro nästan alltid fyllda av godmodigt förakt. Som denna! 
Frans Marit vallade i Kolmark, och Lo Per hade hämtats hemi-
från byn för att hjälpa henne och boskapen mot björnarna. Per 
hade en stor, grov björnbössa, laddad med svartaste krut och 
största kula. Så blev det oro bland flää, och nere vid kanten av 
en myr fingo Marit och Per syn på en björn, som satt och kam-
made det lurviga håret ur ögonen med ramen. Lo Per blev stel av 
skräck, men Marit skrek: »Hit med bössan, jag ska skjuta!» Så 
ryckte hon till sig bössan, lade an på fri hand, det small, och 
smällen genljöd bort över Kolmarktaxen och Mossiberg. Vid 
smällen ramlade Marit baklänges med benen i vädret, så att 
björnen fick se end upp i tungglea (flickans blygd), bössan flög 
halvvägs bort mot den plats, där Per stod skälvande bakom en 
risgran, björnen försvann, och boskapen var räddad. Sedan på 
kvällarna satt Lo Per i eldhuset och gjorde en rivaiakapp (masur-
skål) och några träskedar. Alltihopa gav han Marit för att hon 
skulle hålla tyst." 

Vi komma tillbaka till vallhjonens normala vardagsarbete. 
Detta var minsann inte inskränkt till själva vallningen; för gässel-
bonden gällde det att till yttersta minuten ta vara på den lejda 
arbetskraften. »Hela tiden», säger en gammal kvinna, som varit 
med, »både när vi gingo och när vi sutto, medan kreaturen åto, 
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stickade vi åt gässelbönderna. Och vallpojken hade någon liten 
'snickning' med sig, t.ex. en träskål. På sovvallen brukade vi sova 
varje dag; utan om vi hade funnit några fina björkvidjor, så var 
det att göra tregger (koklavar), då vi hade ätit. Eller också bru-
kade vi sitta och sticka.» 

Det kan vara av intresse att jämföra listan över vallkullornas 
och bodmors arbeten. I Loka ser listan vad vallkullorna hade 
att utföra utöver själva vallningen ut så här: 1. Hjälpa till 
med mjölkningen och diskningen av mjölkkärlen. 2. Bereda dryck 
åt kalvarna av vatten och litet mjölk. 3. Under själva vallningen 
repa löv och snugga (riva) gräs åt kalvarna. 4. Göra tregger, så 
att varje ko vid flyttningen från långbodarna bar tre sådana klavar 
på halsen. 5. Samla 'godkåda' till tuggning. 6. Göra grantvagor. 
7. Göra kvastar av kärr-ris (dvärgbjörk). 8. Samla 'skäfte' att gno 
skålar och bunkar med.28  

Den bodmor, som var anställd av bönderna på Klitten, måste 
utföra följande arbeten: 1. Mjölka tredjedelen av kreaturen mor-
gon och kväll (om det var tre anställda i vallningslaget). 2. Ta 
reda på morgonmjölken i de med ägarens bomärke försedda 
mjölkbyttorna och sila mjölken i mjölkskålarna. 3. Skilja, renna, 
mjölken från grädden i alla mjölkskålar, som stått ett dygn; se till, 
att grädden kom i rätta gräddskålar och mjölken i rätta 'rännbyttor'. 
4. Kärna smör, ofta 5-6 stora kärnor; tömma smöret i smör-
skålar och kärnmjölken i rännbyttorna; krama ihop smöret, om 
det var smdsmyörut. 5. Två smöret i minst tre vatten; gno salt; 
salta smöret; ha det i byttor och krusa det ovantill med en ösa; 
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Två kofähus i Rälldalen. Foto Lars Levander. 

bära in smörbyttorna i mjölkstugan och placera dem på deras 
rätta platser. 6. Ysta ost av mjölken i alla de med bomärken 
försedda rännbyttorna. Knåda ned ostarna i ostkärlen och pressa 
vasslan ur dem; ställa ostarna att torka på ytan och något senare 
lägga dem i bomärkta säckar. 7. Koka mysu (vassla) först till 
'tjockmesa' och sedan till gott messmör; röra ihop och 'knacka' 
messmöret samt fördela det i bomärkta byttor. 8. Diska mjölk-
kärlen. 9. Koka kvällsgröt åt vallkullorna. 10. (ev.:) Vakta en ko, 
som skulle kalva, samt sköta om kalvningen och spädkalven. 
11. Stilla och vattna någon yxntjyr (brunstig ko) eller uondlostjyr, 
som måste hållas inne i fähuset. 12. Med hjälp av vallkullorna 
'ränna' mjölken från föregående dags kväll; detta gjordes efter 
kvällsmjölkningen. 

Ett par detaljuppgifter från olika håll komplettera bilden av 
vallhjonets arbetsbörda. Det av de extra arbetspåläggen, som 
kanske kändes tyngst, var att slå kalvfoder. Detta skulle slås på 
den tjäg inne i fäbodtäkten, som ägdes av kalvens ägare. Vanligt- 



81 

Mjölken 'rännes'. Prästbo-
darna. Foto Tenn Lars. 

vis slogs det på förmiddagen för att hinna torka något. Stundom 
gick någon ofärdig ko i en tillfälligt anordnad hage; då skulle 
foder slås även åt henne. I somliga fäbodställen var det, som 
nämnts, endast två vallhjon: bodmor och en 'lillgässelkarl'. Den 
senare (nästan alltid en ung kvinna) skulle då valla varje dag. 
Dessutom skulle hon rengöra fähusen, skura kittlar, diska och 
båsd (torka) skålar och bunkar, byta om granris i mjölkboden, 
'snugga' och 'löva' åt kalvarna, taga hem björkvidjor till tregger 
varje dag, hjälpa till med mjölkningen. Tänk, vilket arbete bara 
med en vidbränd mysuketil (kittel för kokning av vassla), hur 
den först skulle skrapas överallt med en mässingskam och sedan 
skuras, skuras, skuras! 

Det har gjorts otaliga känslosamma skildringar av den en-
samma »säterjäntan», och visst var vallhjonets isolering en 
realitet. Men den, som sannerligen inte tog saken sentimentalt, det 
var Gammel-Spritt-Kerstin (som vallade varenda sommar även som 
ung flicka, fastän hon gått till eftervärlden under det mycket 
missvisande 'Gammel'-namnet). Hon hade Sprittgårdens 8-10 kol-
svarta kor att valla, och dessutom en hop tackor och getter. Någon 
6 
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Bodmor i Nybodarna. 
Foto Lars Levander 
(1908). 

enstaka gång var brodern där och hjälpte henne, och då slog han 
kalvfodret, så att hon slapp det. Besvärligast hade hon det på 
eftersommaren. Då började korna soppa, och då måste hon hela 
tiden springa efter uglostjgnär och vråla åt dem. Men annars 
såg hon bara efter, att skällkon följde, och då följde hela hjorden. 
Om björnen kom i närheten av hjorden, drog hon upp kjolen 
och visade honom bara röven, och då blev han skamsen och 
lomade i väg. Men om han hade hunnit få tag i bakdelen på en 
get, så höll Kerstin i skallen och svor och läste och vrålade. Då 
var det allt björnen, som fick ge sig, och sen bar Kerstin hem 
geten i 'fättlarna' (axelremmarna till skinnväskan). På våren 
gjorde Kerstin grantvagor under hela vallningen, och senare på 
sommaren vred hon björkvidjor till tregger. På kvällarna skötte 
hon mjölkningen och allt det andra, och långt fram på natten 
brukade hon koka 'tjockmesa' i eldhuset. Det varslade för hennes 
död, och därom berättar Endmor: »En gång voro vi, Kerstin och 
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Eldhus och mjölkstuga. Foto Tenn Lars. 

jag, väster på Häden där, och då hittade vi en malla (grötkräkla) 
upp i en björk, och mallan hade fyra pinnar. Och sen, då vi 
kommo hem till fäbodarna, så sade alla, vem som nu skulle dö 
av oss. Och tänk, att gammelkullan (dvs. Kerstin) dog sen på 
höstenl»29  

Gammel-Spritt-Kerstin var ju en människa av alldeles särskild 
art, kanske lika mycket karl som kvinna. För unga helt vanliga 
flickor kunde fäbodvistelsen ha sina skräckfyllda moment, även 
då de voro flera på fäbodstället. En gammal kvinna på Åsen 
berättar: »Ja, Herre, nog har jag varit med och fått se björnen 
också, och det var, när jag vallade i Kolmark. Vi voro tre kullor 
där, bara barn allihopa; jag var på 18:e eller 19:e året. Den 
äldsta, hon sade en kväll, att jag skulle mjölka alla kreaturen, 
för de skulle till Skarptäkt om kvällen, de andra kullorna, för 
det var några pojkar, som hade kommit dit må veta. De sade, 
att de snart skulle komma tillbaka, men inte kom det tillbaka 
någon. Och det var i 'bägganden' (på eftersommaren), så det var 
alldeles mörkt om kvällen. Och jag var där ensam i Kolmark 
och var bara ett barn. Och just då fick jag höra björnen. Jag 
hörde, hur han susade (brummade grovt), och det lät som han 
hade varit upp på själva eldhustaket. Han susade och råmade, 
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och till slut skällde han också, och det där lät då så ödsligt på 
något sätt. Och jag visste då inte, hur jag skulle våga springa ut 
i svalen efter torrved, för jag ville ha eld på äriln (eldstaden i 
eldhuset) hela natten. De andra kullorna, de kommo inte tillbaka 
förrän klockan sex nästa morgon. Sedan fick jag vara hemma 
i fäbodstället dagen efter, och då minns jag, att det kom hem 
tjugo får, och de voro hårlösa och skinnlösa, och du kan aldrig 
tro som de sågo ut, de där fårstackarna 1 Och somliga voro bara 
'med litet liv' (hade föga liv i sig). Sen dagen efter, när vi vallade, 
sågo vi bara ulltappar efter dem, som han hade ätit upp.»" 

Då barn vallade ensamma, kunde deras upplevelser bli av 
ganska hemskt slag. Frost Lars Anna (troligen frå'n Gåsvarv) 
berättar: »Då jag var en liten flicka, elva eller tolv år, så fick jag 
lov att valla i hembodarna för att skaffa mig föda och få någon 
klädtrasa på kroppen. Det var fram emot Mikael. Men folket var 
missnöjda, för att jag kom hem så snart om kvällarna, och så 
måste jag valla längre på kvällarna. Så en kväll kom varken 
jag eller kreaturen tillbaka. Då lovade de åt kyrkan, men de 
lovade bara för kreaturen, inte för mig. Jag satt på en tuva i 
skogen, och kreaturen gingo runt, runt omkring mig; de trampade 
och nötte långt ned i backen. Men sen gingo de hem efter buförs- 
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Prästfljoten vid Kullbodarna. Foto Ewert Åhs. 

vägen. Så var det som en vägg runt omkring mig. Då ringde de 
i kyrkan efter mig också. Jag satt på den där tuvan och sov, men 
när jag hörde kyrkklockorna, vaknade jag. Då tyckte jag, att 
det var som ett berg långt borta, och uppe på berget stod en 
varelse, och hon hade en bägare, som hon slog på med en ham-
mare, så att det sjöng i skogen. Då reste jag mig och gick rätt åt 
berget till. Men på vägen till berget mötte jag en karl, som gick 
och letade efter hästar. Då jag fick se honom, försvann berget. 
Och sedan fick jag följa med honom hem till fäbodstället.»31  

Allra farligast var det för småbarn, som råkade bli ensamma 
ute på markerna. Vi höra på Endmor ett tag igen: »Hur Råstjå 
Kerstin blev vindögd? Jo, det vill jag tala om för dig. Det var en 
gång när Råstjå-mor skulle till Nybodarna, så hade hon mycket 
att bära, och till slut så måste hon bära båda småkullorna också, 
för de voro trötta. Och sen, då hon hade kommit så hon var bara 
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ett litet stycke från gärdsgården (omkring fäbodstället)„ så satte 
hon ifrån sig Kerstin och gick fram till fäbodstället. Och sen, när 
hon kom tillbaka, så var barnet inte där. De gingo ut och letade, 
allt folket i fäbodarna, och då de hade letat i ett par dagar, hittade 
de henne mitt ute på en stor myr, och tänk, att lillkullan satt på 
en tuva och höll på att äta bär. Och hon talade om, att hon hade 
fått så god mat. Men efter det där så blev hon vindögd. »32 

Vallhjonen gjorde själva sitt bästa för att bryta isoleringen. 
Ett sätt var att get muota (valla så, att man träffade kullor från 
andra fäbodställen). Så t.ex. brukade vallkullorna i Ransi valla 
mot vallhjonen dels från Vinet i Särna, dels från Nybodarna strax 
öster om Särnavägen. Och Vikar Margit berättar: »I Rälldalen 
brukade vi valla ihop med Balserboskapen på Balsersvedjan och 
med Drittrennboskapen på Knauskölen. Det var ofta besvärligt 
att valla ihop och blanda boskapen, men så fort hjordarna fingo 
höra av varandra, så ville de draga sig mot varandra. Och när de 
kommo ihop sen, så började de att stångas, så det var en stor 
farlighet. Så vi voro tvungna att stryka dem, innan de skildes åt. 
Därför ville vi inte alltid valla ihop. Men det var ju roligt, bara 
kreaturen hade blivit sams, så vallkullorna kunde hälsa på var-
andra och språkas vid och tala om för varandra, hur vallningen 
gick och mycket annat. Då vi skulle skiljas sen, så brukade de 
gamla korna, som hade litet förstånd, skilja sig själva. Men åt dem, 
som voro yngre, måste vi begagna 'svegen' (spöet), innan vi kunde 
skilja dem. Och 'smalen' följde med dit skälltackan gick, så vi 
behövde bara taga henne och leda undan henne litet, så när hon 
hade bräkt riktigt högt ett tag, så kommo de andra, som hörde 
ihop med henne. Och sen var det att ge sig i väg med fläd åt var 
sitt håll. Endera vallkullan ställde sig i främre ändan av raden 
och kulade och lockade med sleke, och den andra vallkullan och 
vallpojken gingo bakom kreaturen och körde på, tills hjordarna 
hade skilt sig riktigt,»33  

Att valla mot var inte bara roligt i och för sig. Man kunde 
också på det sättet skicka bud hem till byn, om det behövdes. 
Sådana bud brukade alltid ordentligt föras fram från sovhol till 
sovhol, till dess att de efter 3-4 dagar nådde hembyn. 

Detta förande av bud utefter en viss fäbodsträcka kunde vara 
satt i formligt system. En världsberömd forskare 34  berättar 
härom: »I Affljotbodarna i Älvdalen gjorde jag bekantskap med 
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Tägt Johanna (från Liden) blå-
ser straut. (Hemb.) 

ett förbindelsesystem av ganska invecklad typ, som ännu i manna-
minne uppehållits där mellan fäbodställena och från dessa till 
bygden. Fäbodställena sträcka sig här i en serie mot sydost från 
Affljotbodarna över Gessibodarna och så i etapper ned till byarna 
Kåtilla och Myckeläng. Varje fäbodställe hade betesrätt inom ett 
givet område. Det ena områdets periferi har ofta brukat nära 
tangera eller sammanfalla med grannarnas. Valet av 'gässlorna' 
skedde i de olika fäbodställena med tanke på möjligheten för 
fäbodkullorna att mötas eller åtminstone komma i kontakt med 
varandra vid gränsen, Detta gick så till, att sovhol valdes ute i 
betesområdets periferi så nära grannen som möjligt. Här kunde 
vallkullorna gå över till varandra och samspråka eller åtminstone 
komma varandra så nära, att de med rop eller i nödfall med blås-
ning i horn eller lur kunde höra varandra. Därvid utbyttes med-
delanden och nyheter. Detta var nu här satt i system på så sätt, 
att kullorna i Affljotbodarna på söndagarna brukade möta dem 
från Gessibodarna. Där berättade de då för dessa, vad de före-
gående dag hade hört i norr av kullorna i Nybodarna och fingo 
själva nyheter söderifrån. På måndagarna hade Affljotkullorna 
sin gässla i söder och utbytte där nyheter med kamraterna i det 
närmast söderut liggande fäbodstället. Dessa gjorde i sin tur på 
samma vis, och så fortgick det med en dags uppehåll för varje 
fäbodställe. Det var ett telegrafiskt system, som oavbrutet fun-
gerade, och som under normala förhållanden betraktades som 
tillräckligt effektivt. Alla mellanstationerna blevo ju delaktiga 
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av nyheterna, och det verkade också i sidled. Så t.ex. vallade 
Affljotbodarna på fredagarna mot Flojbodarna och spredo sina 
nyheter även åt det hållet. Det fanns ställen där vatten låg emellan 
de mötande. Då ställde en kulla sig på en udde i sjön och ropade 
ut över vattnet vad hon visste och fick svar på samma sätt. Mellan 
Nybodarna och Kåtilla kunde på detta sätt bud och underrättelser 
föras fram längs en sträcka på 5-6 mil, vartill krävdes omkring 
en vecka. Genom denna anordning kunde ett vallhjon få möjlig-
heter att sända hem litet underrättelser om sig och sitt arbete, 
om boskapens hälsotillstånd, om något djur kommit bort, om 
förnödenhet behövdes m.m. Hon kunde i sin tur från bygden få 
veta allt hon behövde av nyheter och föreskrifter och stå i den 
kontakt med yttervärlden, som hon krävde för sin psykiska 
jämvikts skull. Om det gällde mera brådskande ting, måste andra, 
snabbare medel tillgripas. Här blev det särskilt fråga om den 
mer eller mindre högt utbildade konsten att blåsa i horn eller lur.» 

Sägnen om Tylo Tova, spridd över hela Skandinavien i otaliga 
former, kan nog ha ett dylikt verklighetsunderlag." En av de 
älvdalska varianterna är denna: »Det var krig mellan Sverige och 
Norge, och en vallkulla var ensam i täkten i Skrocka fäbodar, 
medan kamraten var ute och vallade med största delen av krea-
turen. De norska knektarna hade gått in över gränsen för att 
proviantera. När de kommo till Skrocka, slaktade de storoxen, 
bundo skällkon för att senare föra henne med sig och drevo 
'smalen' till skogs. Den hemmavarande kullan tog då hornet och 
blåste Tyly Tovalåten med dessa ord: 

Tylyty Tuova. 
Tolv man i skuoga. 
Sturukksan stunggu dier 
Stjälltjyre bundu dier. 
Geslrakkan ajngd dier upp i ien toll. 
Mig wind dier o ta, 
so litn som jag wa. 

Den vallande kullan kände igen låten och blev varnad för att 
återvända till fäbodstället med korna. Men hon svarade kamraten 
på sitt horn. Då trodde norskarna, att det var horn från svenska 
krigare, som svarade i skogen och voro på väg mot Skrocka. Och 
hals över huvud flydde de bort över gränsen.»" 
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Vallkulla med basu på Bausbjärr (efter Mas 011es målning Mellan by och Säter). 

Vi ha redan kommit att något beröra de mystiska upple-
v els er, som stodo i samband med fäbodlivet. Ofta sättas dessa 
upplevelser av något övernaturligt i alldeles särskild förbindelse med 
fäbodlivet. Det finns enligt min mening knappast någon anledning 
härtill. Känslan för det övernaturliga omspann forna människors 
hela liv, och man kunde förnimma det inte bara på en enslig 
fäbodvall, utan lika väl hemma i stugan, ute på fiske, på väg 
till kvarnen, under slåttern på myrarna och i något kvartersställe 
i Falun eller Stockholm. Men visst voro de unga vallkullorna 
alldeles särskilt öppna för att ta emot och uppleva det över-
naturliga. Då de voro ensamma i fäbodarna, brukade de på 
kvällarna läsa: 

Kross o kryökel. 
Gud biwar mi frd spöke 
Indjin ryöre mi dar i ligg, 
Föreld an ar ien spannlaunggan pigg. 

Sedan kunde de somna lugnt i eldhuset.37  
Vallhjonens ständiga upplevelser av det övernaturliga liksom 

mättade fäbodarna med mystik, och inte heller karlarna voro 
okänsliga för denna. Låt oss höra, vad karlarna varit med om i 
fäbodarna En gammal man i Brunnsberg berättar om Skinnfäll-
bodarna: »Nej, det eldhuset, som är nu, det är nyare, men det 
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Mystiken ruvade tung över ett ensligt fäbodställe. (Skord med Vassklittarna 
i bakgrunden, vari 'skordet' tydligt synes). Foto Gunnar Solders. 

har funnits ett gammalt eldhus mitt i täkten, och det är där, som 
de har hört det. Det var Skog Olof, och så Erik Ersson, som hade 
sovit i det där eldhuset, och sedan, när de hade sovit litet, så hade 
det varit som om någon hade varit ute med en humlestör och 
skrapat nedefter väggen, och det hade låtit som om det vore folk, 
och så hästen med en klövjebörda. Och de hade stått i svalen, 
och sen hade det låtit som om de skramlade i slipåsen. Så hade de 
upp dörren till eldhuset gång på gång, på vid gavel, och ett tag 
hade det varit som om allting hade sopats bort från hyllorna i 
eldhuset. Och karlarna hade tänkt, att någon skulle komma in. 
Och sen, då det där hade tystnat, så hade de gått ut i svalen, men 
inte hade de sett något, varken klövjekorgar eller någonting.» 

Den gamle knekten och björnjägaren Per Berg på Åsen hade 
en utpräglad begåvning för att uppleva det övernaturliga. Ur 
hans talrika berättelser välja vi en från Borgen: »Det var sent 
en höst, och Gammel-Spritt-Kerstin hade givit sig i väg, så jag var 
ensam i Borgen. Så en kväll, sen jag hade lagt mig och skulle 
till och somna, så var det någon, som ryckte upp dörren till 
eldhuset. Jag for upp och ut med detsamma, men ingen såg jag. 
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Risutjyörtja (reskyrkan) i Rotendalen. Foto Lars Åhs. 

Och sen, just som jag hade hunnit lägga mig igen, så var det 
någon som ryckte upp dörren en gång till. Då blev jag elak och 
sade: 'Jag står under Guds vård och beskydd, och här ska du få 
känna på kaliber 16, om inte du ger dig i väg'. Sen sköt jag, och 
då hörde jag, hur det skrattade uppe i taket. Och sen sköt jag 
en gång till, och då skrattade det inne i skogen. Men sen hörde 
jag inte av något vidare. Uppe i Mattisbodarna (tvärs över älven) 
var det folk hemifrån byn, och då de hörde, hur jag sköt, så 
tänkte jag, att här ska ni få se en som inte är mörkrädd.»38  

»En man från Klitten var ensam uppe i Rymdalen en gång. 
Då fick han se en onaturligt lång varelse, som svävade i lösa 
vädret, och han hade så långa ben och armar, så det var då 
alldeles otäckt. Det var en 'utkasting', för medan han svävade 
i väg österöver, sade han: 

»Jag svävar mellan immel och jord 
Och finner varken vila eller ro.» 

Så ropade han, så det skallade i bergen. Mannen, som hörde det, 
var en som var gudfruktig, så han började läsa Guds ord för 



Ingången till Risutjörtja. 
Foto Lars Ahs. 

utkastingen. Och när han hade läst ett tag, så hade utkastingen 
sjunkit ihop och blivit till ingenting.»39  Av utkastingarna blevo 
småningom jättar, risir, ansåg man i Åsen. Andra 'resar' voro 
enligt sägnen de storvuxna invånare, som gav sig av från bygden 
och upp i skogarna, när kristendomen infördes. De höllo sedan 
till uppe i Rotendalen, där man hörde dem skräna och sucka. 
Det stora stenröset strax söder om Skärbergs fäbodar skall vara 
ruinerna av jättarnas kyrka, Risutjyörtja. 

Det var inte bara de avlägsna, ensliga lå'ngfäbodarna, som 
gåvo karlarna mystiska sensationer. Även de byliknande, mera 
ombonade hembodarna skänkte upplevelser av liknande art. På 
Näset berättar man sålunda: »När Tiger Lars var i tolvårsåldern, 
var han en gång med sin far i Yronbodarna. Då de hade lagt sig 
i stugan på kvällen,, fingo de höra, hur det var någon ute i svalen 
(mellan stugan och mjölkboden) och höll på att skölja mjölk-
kärlen. De hörde, hur vattnet hälldes från det ena kärlet till det 
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Stort tackfithus av gamla typen (Asplok). Foto NM. 

andra under ett ideligt 'skvamlande'. Så hörde de, hur den, som 
var där ute, sköljde siltappen, så att det skvalpade, och 'knackade 
ur' den mot något hårt föremål. När Tiger Lars berättade detta, 
sade han alltid, att det var 'tomtkarl', som var ute och stökade 
på natten.» 4°  

Från Stopsbodarna berättar man i Brunnsberg: »Gods Anders 
och en annan Brunnsbergskarl kommo sent en höstkväll till Stop, 
så sent, att folket i stugorna redan hade lagt sig. De kommo in 
i täkten den vägen, som går in i nordöstra hörnet. Sedan gingo 
de gångstigen utefter gärdesgården fram mot Markusgården. Det 
lyste i Markusstugan, som om det hade brunnit en stor tjärveds-
brasa i spisen där. Karlarna gingo fram till ett fönster för att se, 
vem som kunde vara där inne och ha brasa så sent på kvällen. Då 
fingo de se Markus Lars inne i stugan; han hade varit död i många 
år. Han hade mösskärmen åt högra sidan, så att den hängde ned 
över örat. Han gick omkring på golvet med händerna på ryggen. 
Sen han hade gått tre varv runt golvet, gick han mot stugdörren 
och öppnade den, och karlarna hörde båda två, hur han smällde 
igen dörren hårt efter sig. Så stodo de och väntade en stund, att de 
skulle få se honom ute på backen, men han kom inte, och inte hel-
ler gick det i farstudörren. Då tittade de in genom fönstret igen, 
men där inne fanns han inte, varken på golvet eller i någon av 
sängarna. Gods Anders och hans kamrat fortsatte vägen fram över 
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täkten, och hela tiden sågo de, hur det brann full brasa i Markus-
stugan. Då de kommo till Helsinggården, där de skulle vara om 
natten, vände de sig om och tittade igen, och då var det alldeles 
mörkt i Markusstugan.» 41  

Märkligt är emellertid, hur mycket kraftigare och mera mång-
skiftande kvinnornas upplevelser i fäbodarna voro. Här finns 
skalan av mystiska incitament, från en underlig fläck eller ett 
ovanligt ljud till fullt utbildade, i mänsklig gestalt och med mänsk-
liga vanor framträdande väsen. Vi ge några få exempel. 

I Rälldalen voro tackorna i tackfähuset en kväll oroliga och 
'välade' och förde oväsen. Geting Per Anna gick dit med ett ljus och 
fick se, att mitt på golvet i tackfähuset var en stor fläck, som inte 
hade varit där förut. Tackorna vågade inte stiga på den, utan hop- 
pade över den eller sprungo omkring den. Karlarna voro ute och 
jagade björn i närheten, och när de kommo hem till fäbodstället, 
sköto de över tackfähuset, men det hjälpte inte. Då sade Marit-tytta: 
»Nu skall jag bjuda till!» Och så tog hon en stor täljkniv, som hade 
'tången' ut genom skaftet, och så gick hon upp till tackfähuset 
och stack kniven mitt i den där fläcken. Då kommo alla tackorna 
och skulle snusa på kniven, och sen voro de inte rädda längre, 
utan tysta och lugna.42  

Råstjå Margit berättar: »Danils Anna har varit med om mycket 
slikt. Hon har själv talat om för mig, hur det var en gång när 
hon vallade någonstans och de höllo på att vila middag på en 
'sovhol'. Hon blev sömnig så hon hade lutat sig litet och velat 
somna. Men då hade någon dragit i halsdukssnibben på henne. 
Och sen när hon hade tittat upp, så hade hon hört, hur det hade 
skrattat borta i skogen. Men ingen hade hon sett.»42  

Mycket ofta hörde vallhjonen ljud från övernaturliga boskaps-
hjordar (trullf löd o. dyl.). Rytter Kerstin på Åsen berättar: »Jag 
minns när jag vallade tillsammans med Stormats-mor väster om 
Lusås, så när vi gingo hem om kvällen så hörde vi, hur det 'kulade' 
så vackert bortåt berget. Och vi hörde koskällor och småkreaturs- 
skällor. Och tackor och getter bräkte och kalvar råmade. Men tänk, 
att vi sågo ingenting alls. Och sen gick jag upp på en 'hol' och 
ropade så: 'Faren hem, I, dit I viljen, i Jesu namn, så far jag hem 
i Jesu namn dit jag vill!' Och sen hörde jag bara som en 'gny' 
söderöver myren, längre och längre bort, och sedan blev det all-
deles tyst.»44 
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Mera sällan hördes verkliga ord. Här ett exempel därpå; det 
är Sålder Anders från Tyrinäs, som berättar. »Det är något konstigt 
och underligt, som regerar omkring Nornäsbodarna. Ståpån Anna 
var där och vallade en sommar. En dag skulle hon 'skriva å sig' 
(rista sina initialer) på en fähusvägg. Just när hon skulle sätta 
kniven till väggen ropade någon: 'Kulla, kulla!' Ståpån Anna 
blev så rädd så hon lagade sig därifrån det fortaste hon kunde, 
och sen tordes hon inte skriva å sig där något mera.»45  

Trollskott, i Älvdalen kallat 'finnskott', voro kreaturen i f ä-
bodarna utsatta för ibland. Endmor ger en målande skildring av 
en sådan händelse: »Det var ett år då jag vallade i Ransibodarna, 
vid Larsmässtiden, och jag var ute på täkten och var ensam, för 
de andra hade lagt sig, och det var alldeles tyst överallt. Men då, 
rätt som det var, så hörde jag ett läte, så du kan aldrig tro. Det 
var rent så att backen skalv under fötterna på mig. Och jag sprang 
in i eldhuset och sade åt dem, att de skulle ut och höra, vad det 
var. Men de voro där med bävande liv och tordes inte titta ut en 
gång. Och då tände jag ett tjärbloss och gick upp om gärdsgården, 
och tänk, när jag kom upp till en bod där, så hörde jag någonting 
nere i Permats-fähuset. Och sen sprang jag dit, och tänk, när 
jag kom dit, så fick jag se, hur en ko ville upp genom taket, så 
hon stod på två ben uppmed väggen och hade bräden (dvs, tak-
bräden) på nosen också. Och då gick jag in i fähuset och skar av 
bandet, och just som jag gjorde det så small det som ett skott, 
och kon var alldeles blötande våt. Och sen nästa morgon så fick 
jag se, att kon hade fått en böld på halsen efter det där. Och 
sedan nästa sommar då vi voro ute och vallade en dag, så skilde 
kreaturen på sig, så att somliga gingo på 'holarna' och somliga 
nere på en myr. Det var Gålis-mor, som var med mig, och hon 
gick nere på den där myren och jag uppe på holarna. Och då när 
vi kommo till fäbodarna sedan på kvällen, så fanns inte den där 
kon, och då, när vi hade bundit, så gingo vi till den där myren, 
och Gålis-mor fick se kon först, och tänk, att kon hade fallit ned 
och stendött som hon gick. Och sen, när Stormats-folket kom till 
fäbodarna, så skulle Per flå henne (dvs. kon). Och tänk, att kon 
var alldeles frisk inuti, och inte ett hål på skinnet, men i själva 
våmmen, bakom revbenen, i det tunna, så hittade han en kula. 
Och i kulan var det kvicksilver och gamla smutsiga naglar och 
silvergrått lushår (dvs. avkammat hår) och ett par mässings- 
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häktor. Men jag visste, jag, vem det var som hade ställt till det 
där, och jag tordes säga honom det också en gång på Trikåflyten, 
när han ville tvista med mig. Och sen ville då inte han prata med 
mig något mera.»46  

Ett av de övernaturliga väsen, som vallhjonen mest fruktade, 
var 'fähusbjörnen' — ett slags varulv.47  Vikar Margit berättar 
om den vida omkring kände Stenkullsbjörnen: »Farmor i grann- 
gården hade råkat ut för Stenkullsbjörnen, då hon var tio år. 
Hon var i Svartberg och hjälpte till att valla. Och då kom den 
där fähusbjörnen in bland boskapen och fick se flickan och 
började springa efter henne. Det var en stor tall, som hon sprang 
omkring, och björnen efter. Hon sprang, så hon var med litet liv 
(hade föga liv kvar), och de andra vallkullorna tordes inte hjälpa 
henne, utan voro rädda själva. Medan hon sprang, hade hon 
vallpåsen på ryggen, och påsen var sönder i bottnen. Till slut 
ramlade träflaskan med långmjölk ned genom bottnen och ned 
på hälarna på henne. Men då blev flickan så rädd så hon var 
nästan i gråten, för hon trodde det var björnen som slog efter 
hennes fötter. Hon ropade så mycket hon orkade: 'Kära av hjärtat, 
trampa mig inte på hälarna så! Du lär nog få mig ändå'. När 
hon hade sagt det där, hade då björnen lomat i väg. Men de andra 
vallkullorna hade tyckt, att det hade låtit så ömkligt, så de voro 
just färdiga och ville hjälpa flickan. Men det hade de inte behövt 
sen.» 48 

I hembodarna fanns tomten likaväl som hemma i byn. I Loka 
berättas: »Gamla Fransmormor skulle till Brindberg och bära hö 
en vår, för de hade blivit foderlösa, och inte hade det växt något, 
så att kreaturen kunde få beta. Fransmormor hade gått fort och 
blivit svettig, men när hon kom till stugan i Brindberg, var det 
ingen ved huggen, så att hon kunde göra upp någon eld, utan 
hon lade sig på sängen för att torka. När hon hade legat en stund, 
hörde hon, hur någon började hugga ved ute på vedbacken, och 
sen kom det in en liten gubbe med en vedbörda och slängde den 
ifrån sig i ugnsvrån. Fransmormor brydde sig inte om att stiga 
upp och göra upp eld, utan hon somnade. När hon vaknade och 
tittade upp, fanns det varken gubbe eller ved i stugan.»49  

Lika ofarlig som tomten — bara hon inte blev retad — var 
'Gonna' (skogsrået). Så gott som varenda vallkulla upplevde 
henne, och av de otaliga berättelserna om henne kunna endast 
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några av de mera originella anföras. Sägnerna om Gonna växla 
i det oändliga, och även ett och samma enskilda moment har 
fattats alldeles olika i de olika byarna, ja, till och med i de olika 
gårdarna. Så t.ex. återges Gonnas vanligaste vallsång så här av 
en kvinna i Rot: 

Ala maj, 
Stråla maj, 
Upp Kallsebjärr et kwelds 

En annan kvinna i samma by hörde henne sjunga så: 
Päma, 
Läma, 
Ala, 
Stråla, 
Launggtuppa, 
Kallser a kweldem. 

Men i Åsen hörde man denna sång bortöver myrarna: 
le Ala, 
le Stråla, 
le laungg Epimaluppa, 
Aut Kallser et kwelds. 

Av en frisk, levande kraft äro ofta vallhjonens upplevelser av 
skogsråens värld. Hörom Timber Anna på Åsen! »Ovanför Färjan, 
nedanför Stamnstrand, såg jag tre eldröda gonnbarn en gång, när 
jag vallade där. De gingo uppför 'älvstädjan' (sluttningen mot 
älven), och det var alldeles som då det susar i ljungen och viskar 
i talltopparna. Jag sprang efter dem, jag, och ropade åt dem, men 
de bara sprungo undan. Och då skrek jag: Twi, uk guonnkripper, 
dar in i so drittredder, so i dug int kdjt i kopp iä o saj aa iö rikt ut 
(tvi, såna gonnungar, då ni är så skiträdda, så jag inte kan springa 
i kapp er och säga åt er riktigt)! Och sen har jag funderat mycket 
över det där, om det kan ha varit Rådanden, bara för de voro så 
eldröda.»5° Jag skulle önskat varje nutida svensk biskop eller 
teologie professor, att han hade fått se Timber Anna, då hon be-
rättade detta. Hennes mörka ögon sprutade ilska över de eldröda 
gonnbarnen, och genom hennes tunga kropp gingo vågor av upp-
rördhet vid minnet av mötet med det övernaturliga. Här fanns t r 01 
7 
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Hos andra vallande kvinnor präglades tron ej av denna glödheta 
lidelse, utan mera av det självklaras, det många gånger upplevdas 
lugn och frihet från överraskning. Back Mari på Åsen berättar: 
»Farmor talade om då hon vallade i Västerby och de hade kommit 
västeröver till Hedbod och skulle sova middag, så hade de fått se, 
att det hade varit ett annat vall-lag strax bredvid borta på heden. 
Och sen hade hon, som vallade där, gjort upp eld också alldeles 
som de och sagt sdvd sdvd nu åt kreaturen, medan det rykte och 
brann. Och farmors fläd hade lagt sig och sovit och idisslat, och 
sedan då de skulle börja bege sig i väg, så hade de börjat pallra 
i väg för den där andra också. Och de hade trott så säkert, att 
det var Anna Nilsdotter från Bredsbodarna. Men de ville dit och 
se sedan, eftersom hon inte hade sagt något åt dem. De ville se, 
var hon hade haft elden också. Och där hade inte varit bränt, 
inte en grankvist eller någonting, utan det hade varit bara vita 
mossan, som det hade varit där förut. Då hade de begett sig i väg 
och vänt om dit de skulle, till Västerby.» 51  

Ofta minns man bäst den sköna form, i vilken det övernaturliga 
uppenbarade sig. Så Endmor på Åsen: »Säga de inte, att hon (dvs. 
Gonna) var fin? Herre, Mitjålfaster, då hon vallade i Bunkris, 
hon såg då ett slikt fint, fint kvinnfolk inte så långt från Bliksån. 
Hon hade haft stora, fina getter, och hon hade sagt åt Mitjålfaster, 
att hon fick inte göra tregger (kreatursklovar) om lördagarna.»52  

Man får inte överdriva vallhjonens isolering i fäbodarna; den 
var inte någon sommarlång enslighet med evig längtan hem till 
byn, så som blöthjärtade skribenter skildrat saken. Tvärtom hade 
fäbodfolket inte så sällan besökare — och det av både ange-
nämt och mindre angenämt slag. 

Största delen av ängena lågo i lå'ngfäbodtrakterna. På vägen 
till slåttermarkerna brukade hemmafolket, om ängena lågo så till, 
stanna över i fäbodarna för att fylla sina träflaskor med färsk 
mjölk. Och som en fast sed gällde, att vistelsen på 'kölen' borde 
avslutas med att man vid Larsmässtiden slog sina 'tjägar' inne 
i långbodställets täkt. Man brukade då stanna i fäbodstället om- 
kring en vecka, och på kvällarna hjälpte husmödrarna bodmor 
med den tidskrävande kokningen av tjockmesa. Även under den 
övriga delen av sommaren kom det besök av hemmafolk, som 
hjälpte till att kärna smör och koka mesa och sedan klövjade 
'bodsovel' av alla slag hem till gården. 
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Om vallhjonen voro unga flickor, var det naturligtvis de giftas-
vuxna ynglingarnas besök i fäbodarna, som allra mest intresserade 
dem. Och djärva, företagsamma, fysiskt väl utvecklade pojkar — 
alltså de mest eftertrådda — höllo sig inte endast inom sin egen 
by och dess fäbodmarker. De »jagade» på ett sätt, som förefaller 
oss fullt modernt. Om dem gäller visans ord: 

Wert avi se we å o frikt i nåt? 
Suåyvyr, noråyvyr, westryvyr, ostryvyr, 
Tast wi kamum 
Dajt a kalium, 
Da truttn wa wajt 

(Var haven I varit och friat i natt? 
Söderöver, norröver, västeröver, österöver, 
Tills vi kommo 
Till kullorna, 
Där särken var vit) .53  

Kyrkböckerna ge oss handfasta vittnesbörd om dessa djärva yng-
lingars friarvägar. Härom säger en älvdalsk kännare.54  »Av 1.084 
män, som åren 1770-1820 togo ut lysning, var det 49, som 
hämtade sin brud från en by på andra sidan älven. För Åsens del 
finna vi, att av 119 män gifte sig 14 med flickor från en annan 
by. En sådan isolationens särställning intar även Evertsberg, även 
om man där kan spåra vissa kontakter med Väsa. Västermyckel-
äng, Kåtilla, Månsta och i viss mån Karlsarvet synas ha utgjort 
en tämligen fast enhet, liksom Garberg, Blyberg och Gåsvarv. 
Nässjön tycks inte ha utgjort ett så svårt hinder som älven, och 
giftermål mellan byarna på ömse sidor om sjön voro icke ovanliga, 
så t.ex. mellan Klitten och Näset. Liknande kontakter kunna 
spåras även mellan Liden-Kittan å den ena sidan och Loka å den 
andra. Även mellan östermyckeläng och Kyrkbyn samt mellan 
Rot, Holen och Näset tycks det ha rått ett gott förhållande. 

Hur skall man då förklara dessa kontakter mellan vissa byar 
och grupper av byar? Man får då först tänka på, hur små möjlig-
heter ungdomen på den tiden hade att träffas. Kyrkobesöken 
torde i detta sammanhang inte ha spelat så stor roll och ej heller 
bröllopen. Och att helt enkelt bege sig på giljarfärd till en annan 
by kunde betraktas som ett nästan livsfarligt företag. Hur träf- 
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fades då t.ex. en pojke från Åsen och en flicka från Karlsarvet 
under någotsånär ostörda förhållanden? Om man betraktar ägo-
förhållandena i fråga om fäbodställen och slåttermarker, finner 
man en slående parallell till ovannämnda bygrupper. Det var 
säkerligen under vistelsen i fäbodarna och på myrslåttern, som 
många band mellan unga människor från olika byar knötos.» 

Rättframt berättar Vikar Margit om vallkullornas glädje över 
dessa besök: »Roligast på hela tiden i långbodarna var det, när 
slåtterkarlarna kommo vid Larsmässtiden. De brukade hjälpa till 
med både det ena och det andra, så bodmor hade det mycket 
lindrigare de dagarna. Karlarna brukade ge sig i väg och leta 
efter 'våndlöskor', som lågo ute. Men allra roligast hade ungdomen. 
De brukade vara i eldhuset om kvällarna och rusta och regera 
med varandra och ha roligt. Då pojkarna hade gjort något skälm-
stycke för flickorna, brukade flickorna komma och 'göra in sig' 
(ställa in sig), och sen hade de sot i näven, som de smetade i 
ansiktet på pojkarna. Och sen var det att skratta åt den pojken 
sen, för han såg så 'vidlyftig' (konstig) ut, tills han skulle bjuda 
till att ge igen. Och då brukade de ge sig till att springa efter 
varandra över hela täkten. De, som voro äldre, brukade då inte 
kunna hålla sig, de heller, utan skämtade med varandra. Ofta var 
det någon, som hade fiol med sig, och då blev det musik om 
kvällarna. Och sen någon lördagskväll brukade inte ungdomen 
kunna hålla sig, utan det blev dans i bodstugan. (1 Rälldalen 
byggdes ett av eldhusen ovanligt tidigt om till stuga). Vi brukade 
dansa långt fram på natten. Ja, de voro minsann inte stort bättre, 
de, som skulle kallas gamla och förståndiga heller, utan de bru-
kade dansa, de också. Det var ju inte 'begärligt' heller, att någon 
skulle kunna hålla sig, eftersom vi voro så långt borta i skogen 
och kunde ställa till något roligt. 

Någon söndag brukade pojkarna och flickorna 'sätta av' (ge 
sig i väg) från Rälldalsbodarna uppöver till Dritrenn och hälsa 
på. Vallkullorna 'gnagde till' (bådo enträget) några av slåtterfolket 
att valla i stället för dem, så att de kunde följa med. En och annan 
gång hände det, att det bar i väg ända upp till Nuppbodarna, långt 
ovanför Dritrenn. Då de skulle till Nupp, brukade ungdomen från 
Dritrenn följa med också. »55  

Vi måste nog göra alldeles klart för oss, att tiden före 1800-talets 
mitt inte bara var fattigdomens och det envisa knogets tid, den 
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Älvdalens byar. Gun Björklund. 

var också en tid, då man naturligt och utan konstgjord skuld-
känsla grep efter varje möjlighet till glädje och förströelse. Puri-
tanism och industrialism hade ännu inte brutit ned vår stolta 
folkkultur. I varje skildring av den tid, då bondekulturen ännu 
levde, borde det tydligt framhållas, att den tidens människor — 
då fattigdom och sjukdom ej pressade alltför hårt — voro glada, 
voro fyllda av en livsglädje, som vi nu ej ens kunna ana, en glädje 
utan skuld- och ångestkänslor i bakgrunden, en enkel, barnslig 
glädje, icke levererad av någon nöjesindustri. 
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Bild från Baltzar. Foto Ewert Åhs. 

Men tillbaka till vallhjonen och deras besökare igen! Turister 
kommo någon sällsynt gång (se ovan s. 52), jägare och fiskare 
likaså. I Älvdalen, där man — i motsats till i Våmhus 56  - inte 
hade någon gemensam hästvallning, utan under sommarhalvåret 
släppte hästarna fritt på skogen, då de ej behövdes, hände det 
också ganska ofta, att vallkullorna fingo besök av 'hästletare'. 
Och i många fall kunde de också ge en tacksamt mottagen 
upplysning om, att de sett en så och så beskaffad häst där 
och där. 

Men folk och fä i buäum kunde också råka ut för riktigt otrev-
liga besök. Fårtjuvar voro icke alldeles okända. Spritt Lotta på 
Åsen berättar: »Jo, nog 'äntligen' (minsann) brukade Gammel-
Skricken (en Särnakarl) stjäla tackor för folk, helst då för dem 
i Nybodarna uppe vid Särnavägen. Jag minns, när jag vallade 
där, så såg jag, hur de där skinnen hängde där överallt i skogen 
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Hus i Baltzar med härbre 
i övre och mjölkstuga i 
nedre delen. Foto Ewert 
Ahs. 

mellan tallarna. Och när han hade dött, så tyckte jag, att jag 
såg det där också, så jag blev då så rädd så.»57  

Sägnerna om 'rövare' eller 'stigmän' (intetdera ordet är ett äkta 
älvdalskt ord) äro förlagda till en dimmig urtid, och det förefaller 
inte troligt, att de ha ens något korn av sanning i sig. Ett par av 
dem må dock återberättas. 

Svartberg räddades från stigmän på följande sätt. Stigmännen 
trängde in i eldhuset och befallde fram vad som fanns i matväg. 
Bodmor svarade, att de fingo vänta, medan hon ställde i ordning 
mat åt dem, som höllo på att 'taxa' skog nära fäbodstället. Så gick 
hon ut på vallen, följd av stigmännen, och ropade: »Skall jag koka 
gröt eller välling? » »Välling», svarade ekot tydligt från granskogen 
nere i dalen. Då trodde stigmännen, det svaret kom från karlarna, 
som taxade, och hals över huvud flydde de.58  

Baltzar (på älvdalska Ballser) har fått sitt namn efter anföraren 
för ett rövarband från Härjedalen. Det där bandet plundrade det 
gamla fäbodstället och brände det sedan. Vallkullan, som var ute 
i skogen med kreaturen, såg röken och anade oråd. Hon smög 
sig närmare fäbodstället och fick se, vad som var på färde. Hastigt 
förde hon kreaturen in en tät skogsdunge och band dem där med 
björkvidjor vid granarna. Sedan smög hon sig fram till fäbodstället 
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igen, samlade ihop de överallt kringkastade mjölkkärlen och åter-
vände till 'granmoren' för att mjölka. Det nedbrända fäbodstället 
blev helt och hållet övergivet, och i stället röjde man upp och 
byggde det nuvarande Baltzar längre nedåt älven och mera avsides 
från vägen.58  

Mera av verklighet ligger det säkerligen bakom de talrika berät-
telser om rgömingger (rymlingar, rymda fästningsfångar). Vi 
välja ut tre av dem. Den första berör inte vallhjonen, men är så 
typisk för en hel rad rymlingssägner, att den tas med ändå. 

Prästen hade fiskarstuga på Lövön i Ransisjön. En gång vid 
midsommartiden voro prästdrängarna där för att fiska. En dag 
fingo de från stugan syn på en alldeles främmande karl, som 
kom ned till stranden mitt emot Lövön. Från denna strand sticker 
en 'stenhar' (avlång rullstenssamling) ut i sjön rätt mot Lövön, 
och 'haren' slutar med en stor sten just där vattnet i sjön börjar 
bli djupare. Främlingen gick utefter stenharen, klev upp på den 
stora stenen och ropade något obegripligt åt prästdrängarna; 
troligen ville han ha båtskjuts över vattnet. Drängarna voro bara 
rädda, och en av dem tog bössan och sköt rymlingen tvärs över 
sundet. Så togo de liket i båten och begrovo det vid Björnåns 
utlopp från Ransisjön. Sen skulle de till att fiska braxen igen. 
Men braxen kunde nu inte vara längre i det vattnet, där ett lik 
hade legat, utan den flydde utmed Björnån, och så tjockt med 
fisk var det i ån, så det var tyst i alla forsar i tre timmar. När 
fisken flyr för lik, stannar den alltid i det tredje vattnet från den 
förorenade sjön. Därför stannade braxen i Tyrisjön. Men där 
hade folket från Fiskbyn lagt ut en stor not på själva midsommar-
dagen, och då ville inte braxen vara där heller, utan den flydde 
vidare till Horrmundsjön, så där finns det gott om braxen än i 
dag." 

Men så var det rymlingarna och vallhjonen. Orad Kan i brukade 
valla spritt ensam i Oradbodarna inne på Våmhuskölen, och ingen 
annan än korna hade hon att prata med. Den där dagen var hon 
i eldhuset och höll på att två skålarna. Ja, hon hade meskitteln på 
elden också, för hon kokade tjockmesa på samma gång. Så kom 
det en karl, som såg sluskig ut, och han tittade in genom eldhus-
dörren. Han sade någonting, och Kan i tänkte först svara, men så 
vågade hon inte, för han såg så vidrig ut. Då kom han in och 
började famla på henne. Orad Kan i skyndade sig att 'riva åt sig' 
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Herdar i Schweiz. Kärlen (laggkärl!) transporteras på en släde med en ko som 
dragare. Efter fotografi, som vänligt ställts till förfogande av prof. John 

Frödin ur hans arbete Zentral-Europas Alpwirtschaft II, s. 283. 

(gripa tag i) en stor ösa med kokhet vassla, och den slängde hon 
rakt i ansiktet på karlen. Då började karlen vråla av alla krafter, 
och så damp han. Men sen blev Kali så rädd, så hon sprang ut 
och gömde sig. Framemot kvällen korn det, som tur var, folk 
hemifrån till Oradbodarna, och då kröp Kan i fram igen.6°  

Mörk vildskog var det förr i världen alldeles inpå Åsens urgamla 
bäggandsbodställe Borgen högt upp i berget på östra sidan om 
Storälven. En sommar för mycket länge sedan var en ung hustru 
ensam i Borgen med en liten pojke. Hon vallade åt sig själv och 
ett par grannar. En kväll, när hon hade mjölkat, kom en rymling 
fram ur skogen. Han tvingade henne att följa med honom ett 
gott stycke ut i tätaste skogen, och lillpojken traskade efter. Men 
medan de gingo, hon och rymlingen och pojken, repade hon löv 
i förklädet, och utan att rymlingen såg det släppte hon ett blad 
efter sig då och då, så att hennes man skulle se, vart hon hade 
gått. När de kommo ned till Lextjärnen, sade rymlingen åt kvin-
nan, att hon skulle sätta sig på en sten, och så lade han sitt huvud 
i knäet på henne och sade, att hon skulle 'lusa' honom (plocka 
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Fäbod i Schweiz, där folket bodde varje vinter till framåt nyår. (Se de knut-
timrade husen och gärdesgårdenl) Efter fotografi av prof. John Frödin, 

a.a., s. 211. 

lössen ur håret på honom), och det måste hon göra också. Men 
rätt som hon satt där med ryggen mot skogen, ropade lillpojken: 
Bughwippa fai5e klaungg (1. saungg) (fars bågspännare klingade, 
sjöng). Rymlingen frågade, vad pojken sade, men kvinnan talade 
inte om det, utan 'vände bort det' på något vis, och på samma 
gång lutade hon sig litet åt sidan, så att rymlingens huvud syntes 
från skogen. Just då kom mannens pil flygande, och rätt i skallen 
på rymlingen. Så kom mannen fram ur skogen, och de kastade 
liket i Lextjärnen. Men efter den tiden har det aldrig funnits några 
laxar i den tjärnen, och därför heter den Lextjärnen och inte 
Laxtjärnen.61  

Otaliga berättelser, mer eller mindre känsliga, mer eller mindre 
förljugna, ha tillverkats om vallhjonet, »säterjäntan». Om den 
andre arbetaren i fäbodarna, vallpojke n, har det skrivits myc-
ket litet. Det var, som vi sett, inte synnerligen vanligt, att pojkar eller 
karlar sysslade med vallning. Det var ett utpräglat kvinnfolksgöra, 
och en vuxen karl, som deltog i vallning av korna hela sommaren, 
fick gärna höra, att det var något fel med honom. Skandinavien 
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Gässlkalln Danils Olof på 
Näset. Foto Tenn Lars. 

 

intar i detta avseende en egendomlig undantagsställning; vart man. 
annars kommer till europeiska fäbodar ser man endast manliga 
herdar, och dessa sköta allt arbete på fäbodstället, även mjölk-
ningen och beredningen av mjölkprodukter.62  

Tillfälligt kunde även de karlaktigaste karlar vara med på 
vallningen i Älvdalens fäbodar. I Åsen berättar man härom: »Kar-
lar voro med i vallningen endast på hösten, då björn och varg 
brukade visa sig» (Staffan Anders). »I 'bägganden' (på eftersom-
maren), då både kor och getter voro svåra att hålla reda på, 
brukade även fullvuxna karlar deltaga i vallningen» (Spritt Lotta). 
»På hösten brukade karlarna i gårdarna 'bytas om' att fara till 
fäbodarna för att hjälpa till» (Back Mari)." 
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Så var det sådana karlar, som verkligen läto anställa sig som 
vallhjon. Kettis-mor på Åsen talar om, att Danils Olof på Näset 
varje sommar hela sitt liv lejde bort sig till vallhjon. Men han 
bara vallade; någon mjölk skötte han aldrig. 

Likadant låter det i de andra byarna. På Näset säger man: »Det 
har hänt, att en vuxen karl skött om vallningen med hjälp av en 
halvvuxen pojke eller flicka. Men arbetet hemma på fäbodstället 
sköttes då alltid av en kvinna, helst äldre. Under somrar, då 
björnen var mycket närgången, var det vanligt, att en karl med 
bössa följde vallhjonen i skogen.»64  Och i Blyberg berättas: »Säl 
Lars vallade i Svartberg i flera somrar; han hade ingenting annat 
att leva på. I Svartberg brukade också Hins Anders från Gåsvarv 
valla. »65  

Till slut komma vi till vallpojken i allra egentligaste mening: 
pojken på 12-18 år, som skaffade sig antingen mat elyr också 
en slant genom att på sommaren följa och vakta betande kreatur. 
Vallpojken förekom i två helt olika slags arbeten, antingen vallade 
han på eget ansvar getterna hemma vid byn, och då kunde han 
ha ända till en tolvskilling om dagen i ersättning. Eller också 
följde han ett vuxet vallhjon under vallningen i fäbodtrakterna; 
han fick då som övriga vallhjon ersättning in natura, men om 
kontant betalning blev det sällan tal. 

Om vallning av getter (och någon gång även får) bedrevs invid 
en by, det berodde givetvis på betesförhållandena där. I Loka, Rot, 
Holen och Näset var det vanligt att, så snart det började grönska 
på marken, flytta ut all boskapen till sommarfähusen, som om- 
kring Näset lågo i tre grupper: sunnd gar5a, ()stå garäa, och niäd 
gara. Här var det oftast pojkar i ton-åren, som skötte vallningen. 
På morgonen måste emellertid någon vuxen kvinna vara med 
för att få i väg kreaturen utefter varje dags vallningsstråk. Korna, 
som hela vintern utfodrats i vinterfähusen, voro nu mycket tröga, 
då det gällde att själva ta reda på det magra betet ute på markerna. 
När vall-lagets alla kor småningom hade kommit ut på fähus- 
backen, gick den kvinna, som var i tur att för dagen svara för 
vallningen, i spetsen för kreaturen utefter någon av de många 
stigarna mot skogen. Ur slekepåsen, som var fäst i ett band om-
kring hennes midja, drog hon då och då upp en näve sleke (sådor, 
salt och grovt mjöl) och gav åt korna. Under tiden 'kulade' (loc-
kade) hon, och vallpojkarna gingo bakefter och drevo på de 
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Danils Olof ger korna 'slekor' i Prästbodarna. Foto Tenn Lars. 

motsträvigaste djuren. Efter någon stund gömde kvinnan sig för 
korna och gick osedd av hjorden tillbaka till byn, och sen var 
det pojkarnas sak att ensamma sköta vallningen. Korna, som vid 
denna tid på året minsann inte valde sina stråk själva, drevos till 
myrkanter och bäckstränder, där litet gräs börjat växa. När det 
led frampå dagen, började korna längta efter 'byttorna' (med 
blötfoder) och ville helst bege sig på hemväg, men vallpojkarna 
voro strängeligen tillsagda att inte komma hem till fähusen med 
dem förrän vid dtn, dvs. fyratiden på eftermiddagen. Så det var 
bara att driva dem tillbaka till det glesa betet igen. Till slut led 
dagen emellertid mot dtn, det var lovligt att vända hemåt igen, 
och sista biten gick det ofta i kautum (i fullt språng) fram till 
fähusbacken. Där stodo kvinnorna i tjyun (fägatan) och väntade 
var och en på sina kreatur. När fähusdörrarna öppnades, rusade 
korna in i fähusen, där byttorna redan hängde på byttkrokarna. 

»Inom de marker, som hörde till vårt vall-lag,» berättar en 
gammal man på Näset, »fanns en mycket stor, gammal odling, 
kallad Jäsutjitt. Den användes ej numera, men var i stället be-. 
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vuxen med gott gräs. Gärdesgården underhölls naturligtvis ej 
längre av odlingens ägare, men i stället övertog generation efter 
generation av vallpojkar detta underhåll. Varför? Jo, Jäsutjitt 
var så bra att stänga in kreaturen i och därigenom komma ifrån 
den besvärliga vallningen. Sen kunde vallpojkarna slå sig ned i 
lugn och ro med sin matsäck eller ligga och sova, om dagen var 
varm och solig. Eller också kunde de få syn på ekorrar, och då 
gjorde de pilar med en nål i ena änden (ndlkovär) och jagade 
ekorrar hela dagen, medan kreaturen betade eller idisslade eller 
sovo. Eller man gick till Nystamnet alldeles i närheten för att meta 
guosilär (kvidd), och detta kunde vara så intressant, att man 
alldeles glömde bort både korna i Jäsutjitt och de väntande kvin-
norna på fähusbacken. Korna själva höll» så mycket bättre reda 
på tiden. Då det var så dags, att hemfärden brukade företagas, 
stodo de packade vid ledet och råmade, så att det närapå hördes 
ända hem till sommarfähusen. En och annan gång hände det till 
och med, att kvinnorna själva fingo gå och öppna ledet för korna 
och utan svar ropa efter de försvunna vallpojkarna. När pojken 
sent omsider kom hem till gården och försökte smyga sig osedd 
i säng, kom den bittra efterräkningen efter en enastående rolig 
dag. Gokk aut i kuvcin o kniep-ni bruotje (gå in i kammaren och 
knäpp ned byxorna), lät det.» 66  

I fäbodarna vallade vallpojken under normala förhållanden 
aldrig ensam, utan han arbetade som vallhjonets ofta ganska 
kort hållna hjälpreda. Så t.ex. brukade han inte få somna, 'då 
vallkullan tog sin middagslur på 'sovvallen', utan det väntades 
av honom, att han i lagom tid skulle väcka den äldre arbets-
kamraten. Men han förstod att roa sig ändå. Om han var uppe 
i 16-17-årsåldern, retades han med kullan på alla upptänkliga, 
sätt, och om han var yngre, så att kullan inte alls brydde sig om 
honom, fanns det väl alltid någon gumse, som inte fick vara i 
fred för honom. »Jag minns», säger Vikar Margit, »hur roligt det 
brukade vara, då vallpojken hade lyckats reta någon horngumse. 
Jag vet, att vi hade en sådan där horngumse med på vallningen 
en gång. När pojken hade retat upp gumsen, så att gumsen kom 
galopperande och skulle stånga pojken, så sprang pojken mot en 
stor tall, och gumsen efter förstås och skulle stöta till. Men just 
som gumsen tog språnget, kilade pojken bakom tallen, och gum-
sen slog hornen i tallen, så det small. Men sen lomade allt gumsen 
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i väg och skakade på skallen och försökte gömma sig i småkrea-
turshopen. En annan gång hade vi en gumse, som blev arg, om 
vi pekade finger åt honom, så han kom rusande och skulle stånga 
oss. Då brukade vallpojken ta källmossa, som var så våt så det 
dröp av den, och den kastade han rakt på gumsens horn, då 
gumsen kom emot oss. Och då brukade gumsen bli så 'skamlig' 
(skamsen), så han tvärvände med den våta mossan drypande 
från hornen.» 67  

Men det fanns slarviga flickor då som nu, och då kunde det 
hända, att den lille vallpojken råkade i situationer, som krävde 
eget ansvar av honom. »Det var i Brindbergs hembodar», berättar 
en minnesgod meddelerska från Loka." »Spik Per och en pojke 
till voro vallpojkar där. Dagen innan de skulle flytta till lång-
bodarna, gingo båda vallkullorna hem till Loka för att 'rusta sig' 
(med kläder, skor etc.). I sitt ställe hade de tingat ett par andra 
kvinnfolk att mjölka den kvällen. Mjölkdags kom — men inga 
kvinnfolk. Korna ville bli mjölkade och drynde (småråmade) i 
fähusen. Till slut hade inte pojkarna någon annan råd än att 
gripa sig an med mjölkningen. Fastän de voro så ovana, gick allt 
bra. Skålar och bunkar hade ägarens bomärke, så det var ingen 
villa att sila (inte svårt att sila mjölken i rätta kärl). Men klockan 
blev två den natten, innan pojkarna hade hunnit mjölka färdigt.» 

Ibland hände det, att småpojkarna av den ena eller andra 
anledningen voro ensamma i storskogen, och då kom det över-
naturliga alldeles särskilt nära dem. På Näset berättas: »Niss Lars 
Per och Olof Jonsson vallade i 13rindberg. Och en dag, då de voro 
på Skånmyren, kom det ett stort fläd av stora, svartfläckiga kor 
och blandade sig med deras kor. Framför det där fläd gick en stor, 
diger kvinna och sjöng: T jynär suu, tjynär suu. En fin kviga 
stannade efter de andra, och pojkarna arbetade av alla krafter 
för att få i väg henne efter Gonna, och till slut gick hon. Tänk, 
om pojkarna hade haft förstånd att ståla (kasta stål över) kvigan. 
Då hade de fått henne.» 69  

Två småpojkar från Blyberg, Hed Lars och Hed Olof, voro i 
Svartberg en sommar; deras mor var bodmor där. En kväll gingo 
pojkarna till Svartbergstjärnen för att fiska. Bäst de höllo på att 
meta, fingo de höra, att deras mor ropade åt dem uppifrån som-
marvägen till Svartberg: Ulåv o Lasse, ulid djienest kum iem (Olof 
och Lasse, 1 skolen genast komma hem). Flera gånger efter vart- 
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annat ropade det så. Pojkarna skyndade sig uppför berget och 
upp till vägen, för de trodde att modern var där. Men hon fanns 
inte där, och fastän de ropade på henne flera gånger, fingo de 
inget svar. Då sprungo de hem till fäbodarna, för de trodde, att 
det där var ett förebud till någon olycka. Men modern låg och sov 
i eldhuset, och hela tiden pojkarna hade varit borta hade hon inte 
varit utom gärdesgården." 



TREDJE KAPITLET 

HUSMÖDRAR 

När vi tidigare beskrivit nybyggaren och hans mödor, har 
nybyggarhustrun skymtat då och då. Nu är det på tiden, att vi 
söka bilda oss en föreställning om, hur husmodern i en gammal 
gård hemma i byn hade det för omkring hundra år sedan. Vi 
tänka då först på husmodern i den normala, varken särskilt väl-
bärgade eller särskilt fattiga gården. De mycket rika och de mycket 
fattiga hustrurnas liv skola vi sedan söka ge några glimtar av. 

Först då ett par intryck från den älvdalska b y n under 1800-
talets förra hälft, sådan den tidens sparsamt uppträdande turister 
sågo den. 

En ganska kritiskt anlagd adelsman,' som år 1829 gjorde en 
fotvandring genom flera socknar i Norra Dalarne, tycks i Älvdalen 
mest ha fäst sig vid skalausbarfriäen. När han kommer vandrande 
från pråmen vid Bredvad och upp mot Åsen, säger han: »Jag 
återsåg gärna den vackra bergssluttningen, varpå Åsbyn har sin 
plats. De småväxta humlerankorna, de fyrbenta plantlavarna 
utanför fönstren och de tornlika skorstenarna ovanpå de låga 
stugorna — alla dessa föremål voro gamla bekanta. Man torde 
ha svårt att tro mig, om jag säger, att många stugor i Älvdalen 
ha bredvid dörren ett sådant litet utbygge, som man å andra Orter 
placerar så avlägset som möjligt.» 

En ännu surare herre 2  reste genom Åsen fem år senare. Hans 
intryck av byn är detta: »Åsen ligger på en höjd bredvid älven, 
som mörk och tyst, men likväl hotande, går fram mellan bergen. 
De kringspridda, alltför många små husen voro mycket låga, ja 
till och med platta, och ganska fula, men voro försedda med så 
höga skorstenar, att de kunde förliknas vid en liten skog eller 
kanske en samling av åldriga stenrös. Byn såg oredig och sam-
manföst ut.» 
8 
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Utsigt i Elfdalen. C. J. Fahlerantz. Nationalmuseum. 

Att den gamla Älvdalsbyn passade de människor, som bodde 
och arbetade i den, och att förhållandena med självklar nödvän-
dighet format den just sådan — det hade dessa herrar tydligen 
ingen förståelse för. 

Den g å r d, som Älvdalshustrun för hundra år sen slet och slä-
pade i — själva stugan har av nyare forskare mindre lyckligt kallats 
Morastuga — är ända till leda beskriven.3  Vi skola ej här ånyo 
räkna upp alla dess detaljer. I stället lämna vi ordet åt en 
älskvärd, dalabiten man,' som år 1865 går och tittar på en väl 
bibehållen gård nära kyrkan (möjligen Perjöns). Han beskriver 
denna både i bild och i ord, varvid dock bör anmärkas, att hans 
älvdalsmål är milt talat otillförlitligt. Så här säger han: »Husens 
lägen och byggnadssättet äro gammaldags. De grå väggarna äro 
icke synnerligt täta. Stövans fönster, glasi, helt små och bredden 
öfverstigande höjden, i mon af deras ålder. IIvarje fönster har 
utvändigt sin glasluka, så fäst vid undre fönsterkarmen, att hon 
kan nedfällas. När luckan nattetid stänger fönstret, är hon stödd, 
och hålles till detta bara med en i midten av utsidan fäst käpp, 
hvars nedre ända hvilar mot marken. Tangresta kallas väggens 
öfversta stockar, på hvilka täkkjskruäkerna hvila. Ä dessa åter 
ligger täkkjeä, heller täkkjsblaaeä, med sina täkkjs-klubbar, eller 
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Skålhusbarfred (ska1ausbarfri3). ULMA. 

takklabbar, öfverst kruppdsen, på hvilken står en tre alnar hög 
skorsten, skrauv, som upptill har flera avlånga rökhål, skrauv-
'ulur, samt ofvan dem den mer eller mindre sirliga kraunan af 
samma ämne som skorstenen. Stugan äger vanligen barka eller 
barfri5, förstuga. (Se Dybecks bild, s. 117.) 

Någre andre byggnader: Baur, visthus, med sin bekanta hjäll 
eller jäll, på hvilken husfolket sommartiden tillbringade nätterna. 
Byggnaden hvilar medelst sina döäpsyller på ofta en aln höga 
baursfoäter, häller stolpar. Widdbaur, vanligen bara ett skjul på 
stolpar. Kjälle, källare, med sin kjällebud. Ställ, stall med drill-
ställ, rummet der hästen står, samt krubbo. Lada, lada, med hzei, 
loge, tröskgolf, der säden tröskas, sjelfva sädesrummet heter uvd-
fyälä. Byggnaden är utvändigt försedd med flera häller färre 
utbyggda, sluttande skjul, fortatj, uppehållna af smala stödjor, 
stuäd, hvilka från skjulets nedre ända löpa till väggen, hvari de 
äro inhuggna. Dalkarlen har synnerligt förtroende till dessa 
mycket begagnade skjul. 

Sjelfva gården, som är omgifven af förenämnde och andra 
byggnader, har till skydd för der växande gräs, hvarpå nära nog 
stråvis tages vara, på sidorna om de mellan husen varande gång-
stigarna, gras-stainger, afhållare hvilande i och uppburna af gras-
krykklur. 

Humbla-garden är liten och belägen nära husen. Pläntlden, 
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Asen före storskiftet, från öster med kapellet till höger. (Hemb.). 

en på stolpar, stoäper, hvilande aflång lår af stockar eller grofva 
bräder. Han är fylld med jord, och den i vexa kryddörter, särdeles 
lauk och kuanne. Den sistnämnda har länge begynt komma ur 
bruk, men lök är ännu Dalalmogens läckerhet. Man lärer ibland, 
hälst om söndagarne, fått se lökar till större eller mindre antal 
fästa i ändan av lisskullurnas utslagna hår; medelst hufvudets 
kvicka vridning hafva de kunnat slänga lökarna i munnen, den 
ene efter den andre.» 

Hur stor var den normala gården i Älvdalen vid 1800-talets 
början? Det är enklast att svara med Kungl. Majestäts beskrivning 
på besuttenheten år 1802: »Den åbo må anses vara bosatt uti 
öfra Dale-laget, hvars innehafvande besittning kan föda en häst 
och tre kor jämte småkreatur af sex getter och lika många får.» 
Det är ju märkligt nog den standard, som t.ex. i byn Åsen var 
den vanliga ännu ett århundrade senare! 

Rådde det fattigdom i dessa älvdalska gårdar under förra hälften 
av 1800-talet? Det vore ju meningslöst att se en dylik fråga ur 
vår tids synvinkel; det är de samtidas omdöme, som har någon 
betydelse. Vi ha redan hört, att många ämbetsmän betraktade 
Älvdalen som en av Dalarnes mest utarmade bygder. Många 
turister instämde i denna åsikt. En resande hade prisat den älv-
dalska naturens sällsynta skönhet, och då svarar en annan resande 
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Gård nära Elfdahls kyrka. Efter R. Dybeck. 

år 1847: »Åt vildmarken stod hans håg, och då kan man leva av 
solsken och vackert väder, vilka ock ganska väl behövas i Älv-
dalens vildmarker, varest nöden har sitt hemvist och det utsvultna 
folkets uttal liknar ljudet av en klagande visselpipa. Också finns 
där föga annat än några rötter (dvs. kålrötter) och potatis, jämte 
berg och skogar, i vilka vinden susar sin sorgliga vintersång ifrån 
de närbelägna snöfjällarna. Nu ber jag: tala med älvdalingarna i 
Tala med det i allo arma folket! Vad nöje skänker det väl att 
höra dem pipa såsom vinden i bergsskrevorna. Fattigdom och nöd 
är deras tema. Stort annat veta de ej om, i både lekamlig och 
andelig måtto.» 5  

Det där låter ju mycket ynkligt — men den uppmärksamme 
läsaren fäster sig genast vid att artikelförfattaren har förbisett en 
så viktig sak som att den dåtida älvdalingens förnämsta 'föda ej 
var bröd, icke heller rovfrukter, utan mjölkprodukter av olika 
slag. Vi skola strax höra närmare därom. Först kan det emellertid 
vara lämpligt att höra, vad en annan samtida, den engelske jägaren 
och författaren Llewellyn Lloyd, har att säga. Lloyd måste anses 
i hög grad vittnesgill: dels hade han ju tillfälle till jämförelse 
med förhållandena i sitt hemland, dels hade han den goda vanan 
att under sina Dalaresor, som sträckte sig över flera årtionden, 
hålla till inte på gästgivargårdar eller prästgårdar, utan ute i 
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bondgårdarna, där han delade invånarnas mat, sov hellre i stugan 
än i kammaren etc. Lloyd säger om förhållandena bland vanligt 
folk i övre Dalarne: »Jag vill utan tvekan hävda den åsikten, 
att den svenska bondeklassen, alldeles särskilt norrut, lever betyd- 
ligt bättre än motsvarande samhällsklass i mitt eget land. Som 
regel syntes Dalabonden mig försedd med bra kläder, bra föda 
och bra bostad, och nästan överallt hade han bränsle i överflöd. »6 

Den goda värmen i stugan har Lloyd alldeles särskilt fäst sig 
vid, och han säger härom: »Rummen — eller rättare sagt rummet, 
ty åtminstone på vintern bor familjen sällan i mera än ett rum — 
äro varma och behagliga att vistas i. Detta beror framför allt på 
att man installerat ett 'spjäll' i övre delen av rökgången, och detta 
'spjäll' kan öppnas eller stängas efter behag. När veden, av vilken 
elden i spisen består, brunnit ut till glöd, stänger man 'spjället', 
och hettan, som nu inte längre kan gå upp genom skorstenen, 
söker sig in i rummet, där den håller sig kvar mycket länge.»1  
För den rike engelsmannen, van vid koleld och rökgång, tedde 
sig denna den dalska bondstugans värmeanordning som förnämlig 
komfort! 

I fråga om bostad och värme var älvdalsbonden för 100-150 
år sedan åtminstone inte sämre ställd än bonden i jämförliga 
länder. Men allra viktigast var ju frågan om liv smedle n. Om 
tillgången på dem skola vi försöka bilda oss en uppfattning mera i 
detalj. 

Först då mjölken. En kännare 8  har gjort en mycket intressant 
jämförelse mellan mjölkproduktionen i Dalarne på Gustaf Vasas 
tid och i våra dagar. »Korna på 1500-talet», säger han, »voro icke 
stora. Deras levande vikt uppgick icke till mera än 14-18 lispund, 
dvs. 119-153 kg. Nu för tiden går även den minsta ko upp till 
200 kg., och den förädlade fjällkon eller rödkullan når 350 kg. 
Däremot finna vi, att kon från 1500-talet gav en ypperlig mjölk 
(ända till äckel fet, säger en kritisk turist på 1820-talet). Endast 
2 1/2-3 kannor gingo åt till ett skålpund smör, vilket bör mot- 
svara minst 5 1/2  0/0 smörfett. Då dessutom en stor kvantitet get- 
mjölk, vilken är något näringsrikare än komjölk, ingick i hushåll-
ningen, så se vi, vilken ypperlig näring kreaturen levererade den 
tiden. Hela systemet var byggt på att föda djuren endast över 
vintern, och den huvudsakliga produktionen av mjölk och mjölk-
produkter var förlagd till sommaren på betet.» Den vederhäftiga 
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Kryckelväg. ULMA. 

muntliga traditionen ger inte heller något intryck av brist på 
mjölk. På en medelstor gård i byn Näset hade man vid 1800-talets 
mitt i regel 6-8 kor, berätta de gamla. Man ordnade så med 
betäckningen, att man kunde ha tillgång till färsk mjölk året 
runt. Fördelaktigast ansågs det, att korna voro i mjölkställning 
under sommaren, då det fanns tillgång till grönbete. Det fanns 
gårdar, som brukade ställa så, att största antalet kor stod i sin 
under högsta vintern. Getter och får hade man 3-4 stycken av 
vardera på en medelstor gård. En fullt mjölkande ko borde ge en 
stäva (=1 1/2  kanna) i målet, och hon mjölkades två gånger om 
dagen. Fåren mjölkades endast undantagsvis.9  Getterna mjölkades 
liksom korna två gånger dagligen, och ett stop ( =1/2  kanna =1,3 
liter) ansågs som nöjaktig mjölkmängd.1° 

Spannmålen var den del av övre Dalarnes försörjningsproblem, 
som mest sysselsatte och oroade ämbetsmännen. Sålunda säger 
landshövding af Nordin i sin ämbetsberättelse 1792:11  »Om någon 
ende uti Ofvan-Siljans fögderi utaf eget åkerbruk äger brödfödan 
nästan hela året; så äga de mästa ej mera än en tredjedel däraf; 



120 

och uti Elfvedalen stiger tillgången knappt så högt. Man har på 
antagliga grunder sökt visa, att uti medelmåttiga år, sedan årtion-
den till Kronan och Prästen m.m., samt utsäde för det påföljande 
året blifvit afdragit, det återstående af årsväxten, som i Elfvedalen 
till föda blifver öfrigt, ej skall utgöra mera än 5/8  tunna (dvs. inemot 
1 hl.) på hvarje person.» Den nyss citerade kännaren säger om 
spannmålsproblemet: »Vid 1800-talets början hade kornet ej 
längre så dominerande ställning bland sädesslagen (obs., att 
yttrandet gäller Dalarne i dess helhet). Råg och särskilt havre 
hade vunnit betydligt i omfattning, och blandsäd har blivit allt 
vanligare: kornbland, rågbland, ärtbland m.fl. kombinationer. 
Per person kommer 310 kg. år 1820 (ett ovanligt gott år) och 
260 kg. år 1850.» Älvdalen låg givetvis under dessa medelsiffror 
för hela provinsen, och visst fick man plajndj i si blajndju (plänga 
i sig tunn vattuvälling) vissa delar av året, men när man hade till-
gång till att koka gröt, så skulle den vara så fast, att molla stuoss 
(kräklan stod rätt upp) i kitteln, och helst skulle man kunna bära 
grötklimpen på yxskaftet över axeln. Dessutom bör ju, när det gäller 
tillgången på säd till gröt, välling, bröd, dricka och brännvin, 
ihågkommas, att älvdalingens hela ekonomi före bolagstiden var 
anlagd på viss årlig inkomst av hantverk och handel. Och denna 
inkomst — vare sig i pengar eller i bytesvaror — gick ingalunda, 
som mången trott helt till skatter. Älvdalingens allra vanligaste 
hemfora, då en handelsresa led mot sitt slut, var en eller flera 
säckar råg eller rågmjöl. 

Ett mycket stort nummer har gjorts av barkbrödet. Det kan vara 
lustigt att höra, vad en tysk turist," som reste genom Dalarne år 
1804, säger om detta världsbekanta bröd: »Jag har sett och smakat 
prov av det. Det är skört och litet beskt, och min ovana tunga 
fann åtminstone ingen smak i det, men det lär vara mycket 
närande.» Alla de gamla älvdalingar, som ätit barkbröd 1867 och 
1868, och som gett mig sina intryck av barkbrödet, ha precis 
motsatt åsikt mot tysken om detta bröd. Det smakade inte alls 
illa, säga de med en mun, men an bajdd int lajndj dy dyö (mätt-
hetskänslan varade inte länge). 

Under den tidsperiod, som vi här sysselsätta oss med, började 
potatisodlingen alltmer bli av så pass stor betydelse, att den gav 
ett verkligt tillskott till livsmedelsförsörjningen. Landshövding 
Hans Järta säger år 1823 härom:13  »Odlingen av Potatoes. Hela 



121 

åkerfält användas väl ännu icke dertil, utom vid en eller annan 
större egendom, der den skördade frukten förvandlas til brännvin. 
Men en mängd gårdstäppor, grusbackar och äfven åkerstycken, 
på hvilka potatoes planteras, gifva derigenom åt de flesta hushåll 
et i äldre tider saknadt födoämne.» 

Detta om det grundläggande livsmedelsförråd, som den tidens 
älvdalska husmoder hade att röra sig med: mjölk, mjölkpro-
dukter, säd och — i småningom stigande kvantitet — potatis. 
Härtill kom emellertid åtskilligt, som beredde omväxling och 
gjorde måltiderna litet roligare. 

Sill köptes stundom av forkarlar i Trondheim, men ej i större 
utsträckning, ty den var dyr mat. Mycket vanligare var, att färd-
karlarna köpte strömming, mest i Gävle eller Söderhamn eller 
vid bruken. Det var starkt saltad småströmming — bier göra (ben-
röra) kallades den ofta i gårdarna — men den utgjorde ett bra 
sovel till potatisen, och den ansågs som billig mat. År 1816 kostade 
vid Porfyrverket 8 skålpund strömming 22 skillingar 4 run-
stycken, dvs. omkring 50 öre i nutida mynt. 

Köttet, som nästan uteslutande åts insaltat, och all den andra 
slaktmaten 14  gav ju också mera smakliga maträtter. Dien ovan 
citerade kännaren 15  påpekar, att antalet nötkreatursenheter i 
Dalarne minskat från 1,12 pr person 1571 till 0,34 pr person 1910, 
och tillägger: »Det hjälper ej, att djurens vikt fördubblats under 
denna tid. Detta har dock ej varit förhållandet med fåren.» 

En god hjälp hade husmodern i de gårdar, där karlarna voro 
djurfångare, fiskare eller jägare. Den i otroliga mängder snarade 
fågeln avyttrades endast delvis — 'vårfågeln' åt man i regel själv 
— om fiskets betydelse har redan skildringen av nybyggarlivet 
gett oss någon föreställning, och jakten gav i en bösstillverkande 
socken givetvis sitt goda tillskott. Sålunda berättas från Fältgården 
i Rot: »Varje höst skötos flera älgar. Köttet saltades ned i tunnor, 
där det fick ligga någon tid. Sedan togs det upp och sattes på 
stänger i stugtaket. Där fick det torka. Antingen åts det torrt, 
eller också kokades det till suoäwattn tillsammans med potatis 
och kålrötter. Denna soppa hälldes upp i en stor träskål, och varje 
hushållsmedlem fick ta det han ville av den. Det överblivna spadet 
späddes med vatten, och sedan lades ett par nävar ärter i det. 
När ärterna blivit mjuka, gjorde man en mycket smaklig ärtvälling 
av spadet, ärterna och litet kornmjöl. En kittel med sådan välling 
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stod lång tid därefter i sitt näverfodral längst inne i vrån på 
lillbänken. Det var bara att ta en träskål i skåpet och ösa i så 
mycket man ville med den stora ösan, som alltid stack upp ur 
kitteln. »16  

Frågan, huruvida det rådde ständig nöd i Älvdalen i gamla 
tider, har den, som skriver detta, grubblat över och sökt komma 
till klarhet i ända sedan sin ungdom. Efter samtal med ett mycket 
stort antal omdömesgilla män och kvinnor, som voro gamla vid 
detta sekels början, måste jag instämma i den åsikt, som framförts 
av två grundliga kännare av övre Dalarnes bondekultur:17  »Den 
av tjänstemännen spridda och av historieskrivarna upptagna 
åsikten om den ofta förekommande nöden (lika med brödbristen) 
härrör från ämbetsmännens bristande uppfattning av folkets lev- 
nadssätt, så att de sågo nöd, så snart bröd saknades eller om bark 
och agnar ingingo såsom beståndsdelar. I visthusbodarna, som 
voro fulla med ost och torkat eller saltat kött, sågo de aldrig in. 
Denna oförståelse drog folket nytta av och skaffade sig medlidande 
genom en ofta obefogad klagan.» 

Till vad här sagts måste dock två bestämda reservationer göras: 
i de fattiga gårdarna fanns det sannerligen inga fyllda »visthus-
bodar», och inför missväxtåren stod man i Dalarne, liksom i hela 
norra Sverige, fullständigt handfallen. 

Men det är tid att gå den älvdalska husmodern närmare in på 
livet. Hur behandlade hon de råvaror av olika slag, som gården 
och karlarnas arbete på färder, i skogen och fiskevattnen tillförde 
henne? Matlagningens tekniska detaljer ha beskrivits på annat 
håll ;18  här gäller det att ge ett allmänt intryck av, hur det stod till 
med m at or dnin g en i normala älvdalska gårdar. Av natur-
liga skäl måste vi nöja oss med några enstaka glimtar. 

I Väsa berättar gammalt folk, att måltidstimmarna voro mycket 
oregelbundna. Man kan säga, att sommartiden var grötmålet på 
kvällen den enda bestämda måltiden. Men även detta mål måste 
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rätta sig efter det brådskande arbetet, så man fick ta det, när det 
bäst passade. Det åts emellertid gemensamt av allt folket i gården. 
Annars var det i många Väsagårdar vanligt, att husmodern på 
morgonen kokade välling i en stor gryta; vanligen var det vattu-
välling. Man åt av denna vällingsgryta först på morgonen, och 
sedan flyttades grytan med den överblivna vällingen från spisen 
och under matbordet. Sedan tog var och en i gården sig en skål 
välling med något tilltugg, närhelst han under dagen kände sig 
hungrig och hade en stund ledig. Varje måndag kokade man 
ertsuoå i stället för vattuvälling, och av detta souä tog man sig 
en skål då och då, när arbetet för ett ögonblick upphörde.19  

På Näset minnas åldriga husmödrar särskilt, att karlarna ville 
ha allting starkt saltat. Då gammelsmedens hustru höll på att 
stäpa (göra deg), råkade smeden komma in i stugan ett tag, och 
när han såg, vad hustrun höll på med, sade han: Du al sollt 
duktit auti dien, Britta, so e werd noå old-i iennstaund je dv (du 
ska salta duktigt i degen, Brita, så det blir någoting att hålla 
järnstången av). Alla möjligheter att skaffa sig livsmedel tillvara-
togos. Då karlarna kommo hem med en stor börda färsk fisk, 



124 

åt man genast något av denna, men det mesta saltades ned. Även 
under höstslakten saltades det mesta ned, men det var inte ovanligt, 
att man, då bakugnen var varm, i den stekte köttet; denna stekning 
skulle ske vid så liten eld som möjligt, köttet lades i långpannan, 
och man skar upp snitt i det. I snittet lade man in talgbitar och 
sönderskuren lök. När talgen smält, östes den över köttet gång 
på gång. Denna köttbehandling gav en verkligt delikat stek. Man 
kan undra: var hade den gamla tidens älvdalska husmödrar lärt 
sig denna förnämliga kokkonst? 

Rovor och kålrötter användes mest i suoö! Men de kunde också 
stekas, och då ibland i den varma bakugnen, ibland nedgrävda i 
askan inne i spisvrån. För all stekning i bakugnen använde man 
sig antingen av stekpanna eller av en sopkvast som underlag. 

Husmödrarna på Näset minnas också en lång rad maträtter, 
typiska för den gamla tiden, men nu tyvärr bortlagda. Vi göra 
en liten kokbok. Beggdieg (man lade kornmjöl eller blandmjöl 
med rågmjöl i en liten träskål, salt tillsattes, och så slog man på 
uppkokt vatten eller ännu hellre kokande vassla samt rörde och 
tillsatte mjöl, tills blandningen blev fast; rätten förtärdes utan 
sovel). Flätgröt (gröt, kokt på grädde; åts ibland till mjölk, ibland 
till laxöring eller röding). Bie gröt (kornmjölet tillsattes med något 
benmjöl; det blev en fränt och starkt smakande gröt, som lätt 
medförde förstoppning). Suoöwattn eller fessksuo0 (soppa på 
rovor, kålrötter, mjölklimpar och färskt kött, som fanns tillhands 
efter slakt eller jakt). Kävdall kalvränta kryddades med salt och 
lök; kött skrapades av kalvens huvud och av benen nedanför 
knäet; köttet kokades, hackades och kokades ånyo i samma vat-
ten; sedan vattnet kokat bort, slogs syltan upp i träskålar och 
fick stelna). Jucka (en rätt av bröd, talg eller annat fett samt 
salt och vatten, det hela kokt, vanligen i stekpanna). Myssmyös-
dupp (flott och messmör blandades och värmdes i stekpanna, och 
i denna blandning doppade man kokta potatisar). Flotbroö (vid 
kokning av fett kött doppades brutna tunnbrödsstycken i grytan, 
varefter de lades upp i träskålar eller på trätallrikar). Sullbroa 
(av tunnbrödssmulor gjorde man antingen mjoksull eller stjysull, 
dvs. man slog antingen färsk mjölk eller tjockmjölk på bröd-
smulorna i träskålen)." Även av potatis i tjockmjölk tillreddes 
sull, s.k. päsull.21  

Detta är bara en liten del av de rätter, som åtos i Älvdalen för 
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150 år sedan. Och ofta gjorde man rätten ännu smakligare genom 
tillsättning av något gott; så t.ex. förekom det till och med i den 
fattiga Åsbyn, att beggdien smaksattes med en ganska ordentlig 
smörklick mitt i (smgöbrunn). Från samma by höra vi om watu-
sull: i en stekpanna lade man lite fett; så slog man vatten i pan-
nan, som stod på glöden i spisen och lät det koka upp, varefter 
man saltade och lyfte pannan av elden. När man tyckte, att bland-
ningen var lagom avsvalnad, bröt man tunnbröd i den. Så fick 
det hela stå en stund, så att brödet mjuknade. Därefter åt man 
vattusullen med,  träsked direkt ur pannan, som stod kvar i spisen. 

Allt som allt: när en älvdalsk husmor av den rätta sorten hade 
tid för alla sina övriga sysslor, lade hon ned verklig omsorg och 
verkligt intresse på matlagningen. 

Kan denna omsorg om matens tillredning sammanhänga med, 
att kvinnorna i övre Dalarne visade större f ii t, voro mera ivriga 
att ta vara på tiden än kvinnorna nedåt landet? Låt oss höra ett 
par samtidas intryck! Om 1850-talets bönder säger den ovan 
citerade engelske björnjägaren: »De stiga i allmänhet upp tidigt 
om mornarna, och till och med under den mörkaste vintern är 
folket i många gårdar uppe och i rörelse kl. 3-4 på morgonen. 
Flera timmar innan det blir ljust hör man spinnrockens susande 
inne i stugan och ljudet av slagan utifrån ladan. Fastän dagarna 
äro mycket korta, bli de på det viset i stånd att uträtta lika mycket 
arbete som vid midsommartiden.»22  

En bruksägare i Bergslagen fäster sig särskilt vid den troget gam- 
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maldags tillverkningen av egna kläder i övre Dalarne i motsats 
mot i de nedre bygderna: »Fåraveln hos Dalkarlen är i allmänhet 
så tillräcklig, att därmed man, hustru och barn beklädas. Däremot 
köper bonden i flera de andra socknarna kläde och vadmal till 
både helgdags och slitkläder, ja, hustrun även sitt högtidsplagg, 
ehuru de i betraktande mot Dalkarlen borde sälja ull. »23 

Även den folkliga traditionen talar om dalkarlarnas mindre 
vanliga flit och noggrannhet med tiden. överallt i de gårdar, där 
älvdalingar hade kvarter under sina färder, talar man om, hur de 
begagnade varje ledig minut till att sitta och göra häktor eller 
tinnar till vävskedar. Lika flitiga voro de hemma i byn. Hurtig 
Anna i Dysberg, som var tillverkerska av siltappar, virkade på 
dessa var hon än gick. Hon fick 12 skilling för varje siltapp. 
Kosvanstaglet till dem skaffade hon sig i gårdarna. Hon tvättade, 
kardade och spann detta tagel lika noga som om det varit lin. 

Husmoderns dagsarbete växlade givetvis från gård till gård, 
beroende på, om hon var ensam, om karlarna hjälpte henne med 
somliga sysslor, om hon hade stor barnskara etc. Följande två 
förteckningar från Loka, gjorda av en mycket minnesgod upp-
tecknerska,24  torde emellertid ge en god bild av den ensamma 
husmoderns normala arbetsbörda. 

Slåt t er tide n: Ge karlarna frukost kl. 3 på morgonen. 
2. Sköta om barnen. 3. Laga bradda (dagens andra mål) till 7-8-
tiden. 4. Gå till getfähuset i utkanten av byn för att mjölka get- 
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tema, innan vallpojken kom. 5. Rufsa (breda det på morgonen 
slagna gräset). 6. Hjälpa karlarna att med 'svege' bära höet från 
smärre 'tjägar' till den större 'tjäg', där hässjan sattes upp. 7. Laga 
middag. 8. Draga slipstenen åt karlarna. 9. Rufsa återigen eller 
också redan nu räfsa höet. 10. Laga otn (eftermiddagsmål). 11. 
Räfsa, medan karlarna buro 'kammor' (höfång) och till slut räfsa 
efter omkring hässjan. 12. Gå med gerbe (stickningen) upp till 
getfähuset igen och kvällsmjölka. 13. Laga ndtwerö (kvällsmål). 14. 
Få barnen i säng. 15. Laga och lappa kläder, så länge det var ljust. 

En vint er da g: 1. Stiga upp vid femtiden och göra upp 
eld under den stora, vattenfyllda kopparkitteln. 2. Ut i fähuset 
och ge korna uollur (fodergivor) och småkreaturen foder. 3. Mjölka 
kor och getter. 4. ösa varmt vatten i bräsIbyttur (träbyttor, som 
redan kvällen förut försetts med löv och skräphö, ev. även agnar, 
ett par nävar mjöl och en näve salt samt något vatten till att stå 
och dra). 5. Sila upp mjölken och ställa undan kärlen. 6. Laga 
bradda. 7. Rusta karlarna till hökörning eller annat arbete långt 
borta från hemmet. 8. Se om barnen och skicka de äldre av dem 
till skolan med nista (matsäck) och vedträn. 9. 'Stilla efter'. 10. 
Blanda vit och svart ull samt karda och spinna den. 11. Laga 
middag. 12. Spinna återigen. 13. Ge korna bräslbyttur, som nu 
dragit, och småkreaturen litet foder. 14 Laga otn. 15. Kvällsmjölka 
och ge foder. 16 Sila mjölken. 17. Göra kweldsetu, dvs, vila sig 
med litet stickning eller kardning, ofta tillsammans med grann-
kvinnor, som kommo in med stickning eller ull och kardor. 18. 
Laga ndtwerd. 19. Få barnen i säng. 

Dessa förteckningar äro långtifrån uttömmande, men ungefär 
sådan var den dagliga rutinen. Vi låta förteckningarna komplet-
teras genom en mycket åskådlig skildring av en husmors mor-
gon. Den är från Rot och får sin speciella prägel därav, att mannen 
i gården arbetar vid Porfyrverket: »Det är klockan tre på mor-
gonen en dag i januari. Ännu är det mörkt och tyst i den låga 
ryggåsstugan. Men borta i hörnet vid skåpsängen höres ett försynt 
prasslande. Det .är mor i gården, som tar på sig vardagskläderna. 
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Om en stund söker hon sig fram till spisen och börjar krafsa med 
handen i askan. Hon söker en möjligen kvarbliven gnista i 'fäst-
brasan'. Men det slog fel; ingen eldgnista syntes till. Antagligen 
hade hon ej själv skött om eldfästningen på kvällen. Nu började 
hon i mörkret treva uppåt spismurens utsida, till dess hon fick 
tag i jäldfyöskuppan (påsen med elddonet), vilken hängde där 
på en krok. Påsen innehöll eldstål, flinta och ett stycke fnöske, 
mjukt som ull. Hon höll flintan och fnösket i vänstra handen, 
och med eldstålet i den högra slog hon mot flintans kant. Efter 
ett par misslyckade försök hoppade en gnista fram och tände 
fnösket. Svavelstickor och kluvna trästickor lågo inom räckhåll 
att användas, och snart flammade elden, spridande ljus och värme 
i stugan. De små, blyinfattade rutorna lyste vita av rimfrost, och 
kvinnans andedräkt stod som en vit rök ur näsa och mun. Medan 
nu mor i en stekpanna värmde ruotkdsu (rotmos), steg husfadern 
upp och klädde sig. Sedan han framme vid spisen ätit rotmos 
med tunnbröd, gav han sig iväg till Porfyrverket, där arbetet 
började kl. 4. Till middagsmål fick han med sig ett stycke tunn-
bröd med en klick smör.»25  

Innan vi fördjupa oss vidare i de olika arbeten, som den älv-
dalska husmodern hade att utföra, skola vi med några ord beröra 
ett mycket omdiskuterat problem: i vilken utsträckning sysslade 
kvinnan med k ar 1 ar b et e? En Bonäskar1,26  som besökt gårdar 
i alla Älvdalsbyarna och förhört sig hos gammalt folk om just 
denna sak, kommer till följande resultat: »I den ena gården fick 
kvinnan utföra en hel del karlarbeten, men i .en annan gård 
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kunde det hända, att mannen skötte hela fähuset utom mjölk-
ningen. Om mannen befann sig t.ex. på vedhuggning i skogen 
och ej hade hästen med sig, och om det inte fanns någon vuxen 
son hemma, var det hustrun, som gav hästen hö och vatten. 
Dessutom gick hustrun ut på stallskullen ibland för att ta litet 
av det goda höet till sin nykalvade eller bäst mjölkande ko. Om 
småbarn funnos i gården, måste mannen antingen se till dessa, 
medan hustrun stillade korna och gjorde rent i fähuset, eller 
också måste mannen göra arbetet i fähuset, medan hustrun skötte 
om barnen. Kalvningen skötte hustrun i de flesta gårdar ensam 
eller med hjälp av någon erfaren grannkvinna; somliga hustrur 
fordrade dock, att mannen skulle vara med vid kalvningen. När 
en ko skulle ledas till tjuren, ville mannen högst ogärna vara med. 

Lagningen av byns gärdesgård sköttes av gårdarnas manliga 
medlemmar. Om mannen var den enda vuxna karlen i gården, 
brukade hustrun hjälpa honom i vårbruket genom att breda gödsel 
på åkrarna. Sådden var mannens sak; endast änkor, som ej hade 
vuxna barn, utförde detta arbete. Vid repning och kärvning av 
löv hjälpte allt folk i gården till, från de äldsta till de yngsta. 
Likaledes voro alla arbetsföra personer i gården med om moss-
täkten på höstarna. Strö skaffade sig männen hem till gården, men 
9 
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därest ingen gammal man, morfar eller farfar, fanns i gården, 
var det kvinnornas sak att hacka granriset, ett påfrestande oänd-
lighetsarbete. Om karlarna voro borta, t.ex. på herrarbete, skötte 
kvinnorna både lien och kemberru (mansräfsan) vid slåttern. Vid 
inbärgningen av höet hjälptes alla åt. Skörden på svedjefallen 
var i många gårdar helt och hållet kvinnornas sak; de skuro 
rågen med skära och bundo var för sig den säd de skurit. Vid 
skördearbetet på åkern däremot var mannen stjärukall (skörde-
man) och kvinnan bindkall (binderska). Alla hjälpte till med att 
snesa säden. Även barnen fingo plocka ihop kärvar till snesarna. 
När säden blivit torr hjälpte åter alla till med att på 'hävlar' bära 
in säden från de åkrar, som lågo nära ladan. Vid själva ladningen 
var det hustrun, som byggde upp sädesstacken. Det tunga trösk-
ningsarbetet fördelades vanligast så, att karlar, pojkar och unga 
flickor förde slagorna, under det att husmodern risslade, kastade 
och sållade säden. I fisket deltog() kvinnorna endast på så sätt, 
att de rensade fisken. 

Vanligtvis utfördes all slakt av kvinnor, dock med manliga 
hantlangare, som bundo kreaturen och höllo fast dem vid stick- 
ningen och blodavtappningen. Men från andra byar berättas om 
män som slaktare. Slakten av smådjur utfördes alltid av kvinnorna. 

Bakningen var i alla de viktigaste momenten kvinnornas sak; 
att männen som i Våmhus knådade degen förekom ej i Älvdalen. 
Men de hjälpte till genom att hugga bakveden och bära in den, 
skala potatis, dra potatiskvarnen (päkwenn), sopa brödet och 
hänga upp det i stugtaket. 

Då mannen om vintern var ute på handelsfärd, måste hustrun, 
de gamla och barnen givetvis sköta allt arbete på gården; vi skola 
strax höra vidare om hur de då hade det. Mycket vanligt var, att 
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hustrun for ut för att sälja laggkärl, under det att mannen satt 
hemma i stugan och laggade. Anordningen var emellertid möjlig 
endast då det i gården fanns någon halvvuxen eller vuxen dotter 
eller någon arbetsför farmor eller mormor, som skötte fähuset. 
När hustrun sedan kom hem från sin laggkärlsfärd, var det man-
nens tur att ge sig i väg med de kärl, som han tillverkat under 
hustruns bortavaro.» 

Som sammanfattning kan sägas, att man inte — som ofta skett 
— kan göra någon schematisk uppdelning av karlgöra och kvinn-
folksgöra. Man fick laga efter lägligheten, och med Älvdalens rikt 
förgrenade näringsliv måste förhållandena bli mycket olika i de 
olika gårdarna. 

Men visst hände det, att särskilt manhaftiga kvinnor togo sig 
för arbeten, som för oss te sig som rena karlgörat. Ett enda 
exempel härpå må nämnas. På Nässjöns norra sida, nära den 
östra änden av sjön, har funnits ett svedjefall, som kallades T juosl-
folled (Kjortelfallet). Det lär ha anlagts av den karlaktiga Swen 
Marit, född i Swenby på Näset och gift till Kesslbock i samma 
by. Marit kallades vanligen Stur-kelindje.27  

Till allt arbete inom hemmet kom sedan för många särskilt 
duktiga kvinnor den h jäl p, som gavs grannarna i byn. Vår goda 
medarbeterska från Loka berättar: »Byn Loka hade flera hus-
mödrar, som anlitades som ljuosmuor (barnmorska) och när det 
gällde 'krämpor och tämpor' i stuga och fähus. En sådan hela byns 
»hemsköterska» var den blida Elin-mor; en annan var Rajs Anna. 
Efter Anna tog hennes dotter hjälpverksamheten i arv. Ett vackert 
drag var, att mannen aldrig visade något missnöje, då husmoderns 
tid på detta sätt upptogs av andra människor. Tvärtom; Knut 
Lars på Åsen brukade, då det kom bud efter hustrun, säga:Tjä, 
tjå, Margit, kringge dig o fan! Naug wet du fil at i dug uogås mig 



132 

(kära, kära Margit, skynda dig och ge dig i väg! Nog vet du, att 
jag kan reda mig själv). 

Trappmas Anna på Åsen fick ofta vara ljuosmun, som det hette 
i den byn. Mor och jag voro en dag ensamma hemma. Jag var en 
helt liten flicka. Plötsligt började mor stöna: Kdcljt ette Trappmas-
Ann! (spring efter Trappmas Anna!) Jag var för liten att förstå, 
vad det var fråga om, men sprang upp i Trappmas så fort jag 
orkade. Trappmas Anna kom, lugn och glad, inte en orolig min, 
såg ut, som om hon vore hemma hos sig. Till mig sade hon vänligt: 
Gok-aut o snugg a djietum! Snugg mitjiä o wari flitug! (gå ut och 
riv gräs åt getterna! riv mycket och var flitig!). Om ett par timmar 
kom hon ut med en stor smörgås: Jät nu! 0 snugg mier! (ät nu! 
och riv mer!). Först när det blev mörkt fick jag komma in. 
Torrvedsbrasan lyste upp hela stugan, och allt var ordning och ro. 
Sjå jä wen du a fajol (Se här vad du fått!) Den lille som låg lindad 
i kassn (näverkorgen), var alltså min !»29  

Mer än en gång har det emellertid även hänt, att en blivande 
ung moder fått helt på egen hand reda upp situationen vid sin 
första nedkomst. Härom berättar oss en gammal runtext på en 
tall, som påträffats någonstans utmed vägen till fäbodstället Bor-
gen. Invid tallen, som stod på sluttningen från Gambodsblecket 
ned mot Sungsvasslan, födde en kvinna från Åsen en pojke, som 
hon sedan bar med sig i famnen fram till fäbodstället, en väg-
sträcka på nära en mil. Där tvättade hon pojken genast i en stor 
träskål (rwaiskell) och lindade honom i tillgängliga klädesplagg. 
— Förvisso en hjältegärning, varom våra dagars kvinnor knappast 
torde kunna göra sig en föreställning.29  (Se äv. s. 141.) 

Andra uppgifter, som föllo på den husmor, som var litet mera 
för sig än de andra, var att hjälpa till, då folk eller kreatur råkade 
ut för sjukdom, att kläda brudar, att svepa lik, att rusta till för 
gästabud och att tinga vallhjon. Ofta var det också denna byns 
'hemsköterska', som kunde ugga (trösta) en bekymrad eller hopp-
lös medmänniska och saj-et-dags (säga ett uppriktigt ord åt) den, 
som behövde en förmaning. 

Allt det nu nämnda arbetet utanför den egna gården var givet-
vis oavlönat. Mera 'yrkeskvinnor' — för att fortfarande använda 
modern terminologi — voro vallhjon och bakkäringar. Vallhjonets 
arbete och ekonomi ha vi redan talat utförligt om. Att vara gest-
kall och i synnerhet att vara budmuor ansågs mycket hedersamt; 
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det var ju sin dyrbaraste tillgång, vallbönderna anförtrodde åt 
dessa kvinnor. Även att vara bakutgtta var ett synnerligen 
aktat yrke; det var minsann inte allom givet att på ett fullgott 
sätt sköta de svåraste delarna av bakningsarbetet. Efter tidens 
förhållanden hade både vallhjon och bakkäring hyggliga in-
komster, dels i kontanter, dels in natura. 

Ganska lönande, men däremot alls inte hedersamt var det att 
vara trullkelingg eller kuckelmenistj, dvs, att kunna bota eller 
förgöra på övernaturligt sätt. Trollkäringen var fruktad, men 
långtifrån älskad, och hon levde alltid i en viss isolering i för-
hållande till de övriga sockenborna. »I min tidigaste barndom», 
berättar vår medarbeterska från Loka, »hade Älvdalen en troll-
kunnig kvinna, som hette Klara. Flera år innan jag fanns till 
fick min mor en svår blodförgiftning, och eftersom min far var 
borta och höll skola i en annan by, lät den knappt tjugoåriga 
hustrun övertala sig att skicka efter Klara. Hon hämtades med 
skjuts, stöpte bly över mor och såg, att hon hade fått förgiftningen 
genom onda ögon hos en kvinna, som var avundsjuk på hennes 
giftermål. Kraftig smörjning måste det nu till! Klara skavde silver 
av mors vigselring, tills den brast sönder, tog sot från skorstenen 
och smuts från golvspringorna och blandade i ister och dyvel-
sträck. Så kläddes mor av och smordes grundligt, så grundligt, 
att inte ens ögonlocken fingo förbigås. Under hela smörjningen 
läste Klara besvärjelser. När far kom hem på lördagskvällen, 
liknade hans unga maka en gråsvart, illaluktande padda. 'Trött 
var jag', berättade far långt senare, 'hade haft lång väg att gå, 
men storkitteln kom på, vatten värmdes och så lyfte jag mor i 
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ett kar och skurade och gnodde och sköljde, och till sist ljusnade 
hon'. Ännu efter sextio år minns jag Klaras gåtfulla ansiktsuttryck. 
Hon verkade ensam, och hennes ständiga leende var inte vackert 
utan dystert och gäckande. »30 

Ensamhet— det var något, som också den normala älvdalska 
husmodern sannerligen fick känna på under karlarnas färder, som 
ofta sträckte sig över flera månader. Några utdrag ur ensamma 
älvdalshustrurs brev ge oss en klarare bild än långa beskrivningar 
av, hur de hade det och kände det. I ett brev från Månsta skriver 
en hustru: »och nu ar vi Julatt men dett ar varit så långsamt för 
vi ar tänkt på våra bortavarande det vore bra om vi vore alla 
hunder samma tak.» En mor på Näset skriver den 11 november 
1856 till sin son, på färd i Skellefteå: »Jag har för närv. icke 
annat att omtala än idel klagowisor. Ensam och öfwergifwen af 
mina, i det uslaste år, hwad födan beträffar nästan att, Tröska 
hur man will, få ur något, och det lilla, som blir, är grått som 
agnmjöl. Det wore därföre högeligen af nöden om ni snart kunde 
skicka mig något till undsättning. Men jag får nämna att här finns 
icke för något pris en enda kappe riktig Säd änn, men de tror att 
de skall få opp. Systrarna är ännu icke hemkomna och när jag 
tänker på dem, börjar jag gråta, emedan jag icke får dem hem 
till mig nu som förr.» 

Klagovisorna äro emellertid inte alls brevens vanliga ton, även 
då det kan vara besvärligt med ekonomien. Så här låter det i ett 
brev från Näset: »Kära bortovarande make. Vi får nu omtala att 
vi lider ingen brist på mat, och foder har vi vist än vi har ej fått 
hem mer än ett lass från Rälldalen än, och ved får vi väl hem så 
fort vi bränner men det är det värsta vi blir skyldiga, vi har fått 
tre debetsedlar dem går till 13 kronor, och 10 kronor i tigers rote, 
och spik olof ska ha minst 26 kronor han har ej kunnat säga så 
presist än så vi får se huru mycket vi får qvar när vi har skattat.» 
Det här brevet verkar ju helt modernt, ej minst i fråga om 
skattebördan! Följande brevutdrag är från den 31 januari 1864 
och likaledes från Näset: »Klittkarlarne har nu redan kört hit 
Nitton lass lera, det öfriga skall oförtöfvat komma. Morbror reser 
i denna här wikan till Falun, han har lofvat hemskaffa det. Ris 
Olof som kördt Timret åt oss börjar tvetala om han kan taga de 
ängen som han skulle bekomma derför i betalning; han har sagt 
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då jag frågade honom att han helst skulle behöfva Pengar därför; 
du kan yttra dig ett par ord härom när du skrifver.» 

Mest tala nog breven om vädret och om sysslorna på gården. 
Tre brev från Månsta ge goda exempel: »Och så vill vi tala om 
för ede att är varit så snögut och en så sträng vinter så att vi ar 
nöggas att få en aku kall (körkarl) för lasbill (farbror Lars) är 
så gammal och grufsam så vi ar fått Danis Anders i kalsarvet 
som öböter (kör hö) ått oss.» I nästa brev har det blivit skördetid: 
»vi är nu i obudom (Okbodarna) och har skorid af och vi har fåt 
52 sneser här i budom och i kalser 86 sneser men jag kan ice 
säga bistemt vad vi ar fåt i m'ånsta för vi har intet räknat ihop 
det än ni får väta det en hannan gång i morgon skal lasbil (farbror 
Lars) och muna (mor) emter (hem till byn) och lada höt.» Slut- 
ligen ha vi hunnit fram ända till potatisplockningen: »Så få vi 
ock berätta för eder att vi har gräfvit hopp potatis 7. tunnor kring 
tiondladan ofvan och nidanför ren och 8. tunnor i vindlajd (Vind- 
lid) 4. och en half vid brun (brunnen) och vi har fått inladat 
allt och i dag är Larsbil i lutmyran och plöjer och i morgon skall 
vi till okbuder och buför (flytta).» 

Hittills ha vi sökt göra oss en föreställning om hur det var, 
när allt gick lugnt och stilla och utan större händelser. Nu skola vi 
se litet på husmoderns b ek ymm er av olika slag. Ty även hus-
modern i vad vi här kallat den normala gården hade fullt upp 
av bekymmer. 

För att börja med det banalaste och mest äktsvenska av alla: 
mannen, som är så barnslig, att han ej kan umgås med spriten 
på ett vettigt sätt, mannen, som är otrevlig hemma, men glad 
och trevlig på krogen. Vi ge ett par ögonblicksbilder från 1800-
talets förra hälft. 

Då Älvdalens kyrka byggdes om år 1817, hittade man vid om-
grävningen av grunden ett alldeles °multnat manslik. Liket restes 
upp mot kyrkväggen för att senare begravas. Medan det stod där, 
sutto en kväll några karlar på Klubben och söpo. Det blev tal om 
det omultnade liket, och hur de pratade åtog sig en av karlarna 
att gå till kyrkan, hämta liket och bära det till Klubben och 
tillbaka igen. En kanna brännvin skulle han få för besväret. Han 
gick till kyrkan, hämtade liket, bar det till Klubben och tillbaka 
igen till kyrkan. Just när han skulle ställa ifrån sig det mot 
kyrkväggen grep det tag i honom och höll fast, hur han än vred 
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sig för att bli fri. Till slut började han bedja och bönfalla liket 
att släppa honom. Liket lovade honom detta, om han själv lovade 
att gå in i kyrkan och till en viss grav. Där låg en kvinna, som 
mannen betett sig illa mot, då han levde. Henne skulle han bedja 
om förlåtelse för den dödes räkning. Han lovade att uträtta ären-
det. Då släppte liket honom, och mannen gick in i kyrkan och 
fram till graven och bad kvinnan om förlåtelse för den dödes 
räkning. Men kvinnan ville ej förlåta. Mannen gick ut och talade 
om detta för liket. Då bad den döde, att mannen skulle gå in i 
kyrkan en gång till och bedja om förlåtelse i Jesu namn. Nu gav 
kvinnan förlåtelsen. När mannen kom ut ur kyrkan igen och 
talade om för den döde, att han nu fått förlåtelse, sjönk liket 
genast ihop till stoft." 

En kraftkarl, en väldig björndödare var den Rotenkarl, som 
på följande sätt skildras av en sentida ättling: »Det är kväll och 
redan mörkt. Tunga steg höras i förstugan. Dörren till stugan 
öppnas, och en stor näversko blir synlig, småningom följd av den 
andra skon och hela karlen. Den väldige står och vacklar, stöder 
sig mot gåten och mumlar: Gukwelld. Så går han med korssteg 
fram till lillbänken och sätter sig tungt. Alla i stugan smyga sig 
tyst ut, en och en. Men husmodern själv flyr inte; antingen går 
hon ut i kammaren, eller också sitter hon kvar vid fönstret på 
den motsatta långväggen. Mannen sitter framlutad över bordet 
och med ansiktet i händerna en stund, och så säger han: 'Nej, 
slante mig, var har du felan, Lasse, ta fram den, så ska vi sjunga 
Herranom en hög visa!' Pojken smyger sig in, sätter sig på ett 
säte bredvid morfadern och börjar nota psalmversen 'Hjälp var 
för sig /Så kristeligl Sitt kall på jorden sköta'. Morfadern sjunger 
med, alltjämt med händerna för ansiktet. När vi komma till orden 
'att vi också /varandra må/ i himlens glädje möta'. brister han i 
gråt. Medan han snyftar, talar han om, hur skönt det blir, då vi 
komma till himlen och rå mötas där. Om en stund rätar han upp 
sig, slår knytnäven i bordet och säger: 'Nej, slante mig, pojkar, 
det här går inte för sig. Vi ta om det där en gång till!' Så spelas 
psalmversen om igen med ny gråt och samma mumlande under 
gråten. Om en stund åter knytnäven i bordet och 'Slante mig, 
pojkar' etc. En timme går på detta sätt. Så reser morfar sig och 
säger: Drag d o spilä äu, Lass, ig al laut mi Ukä (dra på och spela 
du, Lasse, jag ska vila mig litet). Och så går han, stödjande sig mot 
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bordskanten, till sängen och lägger sig med alla kläderna på. Om 
ett ögonblick sover han med långa, ljudliga snarkningar. Nu börjar 
det glänta på dörren, och den ena efter den andra av husets folk 
kommer smygande in på tå. Tyst ätes kvällsvarden, och lika tyst 
uppsöker var och en sin bädd. Mormor klär av sig och kryper upp 
till morfar. Hon är den enda, som får närma sig honom riktigt, 
hon, den späda, milda kvinnan, som har en sådan makt över den 
väldige björndödaren. 

Ibland, när morfar kom hem från Klubben, hade där varit 
slagsmål, och då var gubben arg, stampade, hoppade, knöt nä-
varna och ropade: 'Kom femton, kom fler!' Den lille spelmans-
pojken sprang bakom mormor och gömde sig. Men då sade morfar: 
Äria å, uliä int wa redde mig. I will inggum noå illa, men i will, få 
wa jälåk. I kumb frå Klubbem, å dar åvå Ole rieta mig, slajk 
stakkarer så int råd nogär, men bar åvå tautn so äie bruk o skell 
ni ä ieäelit fuok. Men i lyppteä aut diem ig (Hör på, ni ska inte 
vara rädda för mig. Jag vill ingen något ont, men jag vill få vara 
arg. Jag kommer från Klubben, och där ha de retat mig, sådana 
stackare, som inte rå någonting, utan bara ha käften, som de 
bruka och skälla ned hederligt folk. Men jag lyfte ut dem, jag). 
Lugnt och vänligt sade mormor: 'Du är nog hungrig nu, far. Sätt 
dig, så ska jag leta fram mat åt dig!' Hennes ord verkade som 
vatten på eld. Morfar satte sig i lillbänken, stödde armbågarna 
mot bordet och ansiktet i händerna, och så började han gråta, 
medan mormor pysslade omkring honom. När han sedan åt, sade 
han: 'Jag begriper inte, att du kan vara så snäll jämt. Om jag 
inte hade dig, så vet jag inte, hur det skulle gå.' Och så var stor-
men över för den gången.»32  

Detta var nu ett bekymmer, där en husmor i våra dagar kan 
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ha det precis lika svårt som husmodern för hundra år sen. Värre 
var det, när någon i huset blev sjuk — distriktssköterskor, läkare, 
kliniker, allt var okänt i övre Dalarne under 1800-talets förra 
hälft. Icke ens i Mora fanns provinsialläkare före 1861. Det var 
att ta till vad man hade i huset och vad man lärt sig av de gamla. 
En gumma på Åsen berättar om sin fyllsjuke man: »Det var en 
dag strax före midsommar år 1858. Jag höll på att baka litet till 
helgen. Då kom gubben in och var drucken så det förslog. Han 
lade sig genast på sängen. Om en stund började han rossla, och 
det lät alldeles som om han hade velat släppa andan. Och det 
hade han gjort också, om han inte hade fått bot. Jag var hemma 
alldeles ensam, och först visste jag inte alls, vad jag skulle ta 
mig till med honom. Men så rev jag av mig vänsterskon, pissade i 
den och hällde i gubben. Av det fick han spy, och det blev boten 
den gången.» 33  

Många husmödrar skaffade sig ett litet husapotek att ta till vid 
sjukdom. Den nyss omtalade björndödarens hustru hade en låda 
hängande på väggen ovanför sin säng, och i den lådan förvarade 
hon åtskilliga medicinflaskor. Huvudbeståndsdelen i alla flas-
korna var brännvin, som hon hade 'blött' andra ingredienser i. Så 
blev det malörtsbrännvin, kamferbrännvin, myrbrännvin (med 
myror i) och bryddjtuppbrendwineä (med röllekblommor i). 
Malört och aloe användes för magåkommor, kamfer och myror 
för huvudvärk och röllekbrännvin att tvätta sår med." 

En svettkur mot förkylning, vanlig litet varstans i socknen, 
beskrives på Klitten sålunda: »Det fanns en frdtdjäll i varenda 
gård. Det var ett stort säte, som hade två höga ben i den ena 
änden och inga alls i den andra. Änden med benen skulle stå på 
golvet och den andra änden ligga på spishällen. Den, som var 
förkyld, skulle ligga på den där 'hjällen' och värma sig. Det 'sken 
å' så gott från elden i spisen, och det satte fart på både det ena 
och det andra.» 35  

Magi blandade sig enkelt och naturligt med de rent yttre medlen. 
Gulsot botades genom att man doppade den sjukes skjorta i urin, 
lät urinen avrinna så. mycket den ville och drog skjortan på den 
sjuke. Håll botade man genom at bdsci (värma) bröstet med smut-
siga strumpfötter, ju smutsigare, desto bättre. Mot knip i magen 
tog man in sill-lake eller tjärvatten. Huvudvärk botades så, att 
en äldre person blåste på den, som hade huvudvärken, och sade: 
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A rovin og int ad ovde (till räven och inte till huvudet). Mot för-
stoppning stack man skaftet till en tänd tobakspipa in i stolgången 
på den sjuke. Vid ont i halsen lindade man omkring halsen en 
vänsterstrumpa, genomdränkt av fotsvett; strumpans fotände, 
som luktade kraftigast, skulle läggas mot strupen. Om någon led 
av kalla fötter, lade man i sängens fotända upphettade tegelstenar 
eller salthällar. Då den sjuke hade frossbrytningar, gav man 
honom uppkokt getmjölk med brännvin och vitlök. Dessutom 
lade man över honom flera fällar och allra överst katten eller 
hunden. Dessa djur inte bara värmde, utan de drogo också sjuk-
domen till sig. 

En alldeles särskild uppmärksamhet ägnades yttre sår och 
skador. Mot bensår användes en salva av mosade kålrötter, blan-
dade med flytande kåda. På huggsår ströks en salva av tjärvatten 
och tallstruntar. En mycket eftersökt ingrediens i salvor var orm-
ister; Katt Marit på Näset brukade betala en tolvskilling för varje 
dödad orm hon fick. Narig hy behandlades med flätsalva, tillredd 
av grädde från kvällsmjölken samt smält talg. 

Vi avsluta med att beskriva behandlingen av ett enda sjukdoms-
fall. Det är en gammal kvinna på Åsen, som berättar: »En höst 
var far och högg ved i skogen, och då fick han ena benet avslaget 
av ett fallande träd. En kuckelgubbe kom och 'stickade' (spjäl-
kade) benet. Sedan fick far ligga i åtta veckor. Till slut började 
det värka i benet. Vi försökte ge honom in mässingspulver, som • 
vi skrapade av en mässingskam, men det hjälpte inte. Då knackade 
vi fönsterbly i tunna skivor och lade på det brutna benet, men det 
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hjälpte inte heller. Till slut skulle far försöka att gå uppe. Vi voro 
så rädda, att brottet skulle gå upp, men benet höll. I stället gick 
det hål på den stora bölden på benet, och en massa var rann ut. 
Och då blev far fri från plågorna i benet. Sedan lade jag på ett 
omslag med kamferbrännvin, och då blev benet bra så fort så.»" 

Så komma vi till det, som säkerligen mera än allt annat fyllde 
husmodern med bekymmer och ängslan: omsorgen om barnen. 
Dessa bekymmer började redan under havandeskapet. Vår medar-
beterska från Loka berättar: »När en husmor i en någorlunda stor 
gård väntade sin nedkomst, var det mycket, som skulle sägas till 
ersätterskan. Så och så länge skulle mjölken stå, innan den fick 
skummas; somliga ville ha grädden syrlig, innan den kärnades, 
för smöret blev då smakligare och ej så hårt. Hopsparad mjölk 
skulle ystas och den kvarblivna vasslan kokas ihop till 'tjockmesa'. 
Ostarna skulle vändas, helst varje dag, för att få skyddande skal. 
Nista (matsäck) skulle göras i ordning åt skolbarnen och åt dem, 
som skulle till skogen eller ut på färd. Noga omtalades, vad korna 
skulle ha till varje mål, vad som skulle tagas till bräsla (blötfoder), 
vilka tider korna skulle stillas och mjölkas m.m.»37  

Och så alla de faror av övernaturlig art, som hotade den havande 
kvinnan och fostret! Vi skulle kunna fylla en bok med dem, men 
måste nöja oss med en enda upplevelse, berättad av en hustru på 
Klitten: »En gång, när jag gick med Lasse, var jag ute och 
plockade hjortron. Det var utmed Fattigmyrgärdsgården, som jag 
gick. Och när jag tittade in genom gärdsgården, fick jag se, vilka 
fina bär det fanns därinnanför. Jag gick och plockade alldeles 
utmed gärdsgården ett tag, tills jag kom till ett stort hål i den. 
Ja, jag kom då inte ihåg något ont, utan jag tog och kröp in 
genom hålet. Sen gick jag och plockade därinne, till dess att jag 
hade korgen full. Då fick jag se ett större hål i gärdsgården, och 
där kröp jag ut igen. När Lasse kom till sen, så Gud, om du hade 
sett, hur liten och ynklig han var; han var alldeles som om man 
hade plockat en fågel. Och vi 'pinades' med barnet, så det var 
alldeles förskräckligt, och smorde honom och allting, men ingen- 
ting hjälpte. Då foro vi till 'smörjningskäringen' med pojken. Så 
fort jag kom in, tittade hon på Lasse och sade: 'Den där har då 
korsris'. Och det hade jag själv ställt till så han hade fått, sade 
hon, för jag hade krupit genom en söndrig gärdsgård och krupit 
ut en annan väg. Om jag hade krupit tillbaka genom samma hål, 
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hade barnet inte fått korsris. Och så fick jag med mig hem en 
smörjning att smörja Lasse med, och du ser väl själv, hur duktig 
han har blivit.» 38  

Själva barnsbörden måste modern stundom sköta alldeles utan 
hjälp. »Som Perolsmor», säger en minnesgod kvinna på Åsen. 
»Hon hade varit till mässan (1 1/2  mil) om dagen, och sen hade 
hon gått ända hem. Om kvällen var hon hemma ensam, och då 
fick hon barnet. När det var över, drack hon ett kvarter brännvin, 
och sen skötte hon om barnet och kokade en gröt åt sig själv och 
åt den. Så lade hon sig och somnade. Och när de andra stego upp 
nästa morgon, steg hon upp, hon också, och stannade uppe.»" 
(Se äv. ovan s. 132.) 

Spädbarnet var utsatt både för att bli bortbytt och för övernatur-
liga faror från onda människor. Dopet borde därför göras fortast 
möjligt, och man väntade av prosten, att han, som var en lärd 
man, bättre än andra skulle se, hur det var ställt med krisnungen. 
En mycket gammal kvinna i Brunnsberg har berättat efter sin 
farmor: »Farmor skulle stå fadder åt en gosse, som skulle döpas. 
Faddrarna och föräldrarna med barnet infunno sig i prostgården. 
Det var Groth, som var kaplan (kaplag) då. Samtidigt med Brunns- 
bergsborna kommo också faddrar och föräldrar med ett barn från 
Evertsberg, som skulle döpas. Med Brunnsbergsbarnet gick allting 
bra, men då prästen hade sett litet på barnet från Evertsberg, 
sade han till, att en eld skulle göras upp i spisen. Så tog han barnet 
från Evertsberg och kastade det på elden. Sedan befallde han 
föräldrarna att fara hem till Evertsberg efter det riktiga barnet, 
som de hade gömt bakom bakugnen, sade han.»4°  

Om skydd mot onda grannar höra vi ett ord från Klitten. Vikar 
Margit berättar: »Byddjämors barn gingo alltid med ett vackert 
band kring halsen. Och på det där bandet var det fäst en liten 
tygpåse, som hängde ned mellan kläderna och kroppen. Det där 
skulle vara för att freda dem, så att onda människor inte skulle 
kunna göra dem något. Och ingen var det heller som tordes taga 
för sig de där barnen och se efter, vad Byddjämor hade donat 
i påsarna.»' 

Förresten kunde människor skada barnet utan att alls vilja det. 
De kunde ukksa barnet bara genom att tänka: »Ett sådant vackert 
litet barn!» Särskilt farligt var det, när barnet var alldeles nyfött 
och grannkvinnorna kommo med basgröt (barns-) åt modern i 
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en rinndja (helt liten bytta). Om någon då ukkste den lille, bru-
kade han få diarré. Det fanns bara ett sätt att då bota barnet. 
Den kvinna, som hade råkat ukksa det, blåste tre gånger i barnets 
vänstra ärm och sade: A rovin og int ad ovde (till röven och inte 
till huvudet). Byttan med gröten skulle föras tre gånger runt sitt-
stången på avträdet.42  

Hade nu allt gått väl fram till och förbi dopet, som helt fattades 
som en magisk handling, så tog ängslan för barnsjukdomar vid. 
Fruktansvärt härjade de bland de små. I Älvdalens kyrkoarkiv 
kunna vi läsa de kalla siffrorna; vi ta endast ett par exempel: 
»1778. Födda 100. Döda 122, därav 103 barn. Sjukdomar: koppor 
och mässling. — 1784. Födda 78. Döda 90, därav 58 barn. Sjukdom: 
koppor. » 43  

Orsakerna till sjukdomarna sökte mödrarna praktiskt taget 
alltid i övernaturliga förhållanden. Knaut Brita berättar: »När 
barnen ha varit ute, ha de ibland råkat ut för något som flugit 
i vädret, så att de fått utslag i ansiktet. Då har jag varit ute och 
letat tre stenar, en i vädret (t.ex på ett tak eller i en gärdsgård), 
en jordfast och en i vattnet. Stenarna har jag först rödglödgat i 
elden, och sedan har jag haft ned en sten i sänder i vatten. Då 
har den stenen, som det onda kom ifrån, jämrat sig och 'gnölat', 
och då har jag fått veta, om det onda kom från luften eller 
jorden eller vattnet. Så har jag demt-å 44  (låtit rök från stenen 
komma på) det barn, som hade utslaget. Och medan jag har demt, 
har jag sagt till makten i luften eller jorden eller vattnet, att den 
skulle taga tillbaka det onda och låta barnet vara i fred. Och då 
har det onda gett sig. Själva rökningen gick till så, att det sjuka 
barnet fick sätta sig på ett säte i spisen och breddes över med ett 
skynke, och så kom ånga från stenen och omgav barnet på alla 
sidor. Och det slog aldrig fel, att inte det onda försvann.»45  

Från Klitten berättas: »Om barnen gräto om nätterna och sovo 
om dagarna, så brukade vi säga, att de voro willer (vilsna). Och 
sådant gick inte över av sig självt. För att få dem retter (riktiga) 
igen, skulle man bära dem till fönstret och visa dem, när solen 
gick ned och säga, att nu var det kväll, och nu skulle de sova 
och vara tysta. Det där behövde man inte göra mer än ett par 
gånger, så blevo de retter och skreko ifrån sig på dagarna och 
sovo om nätterna. »46 

Vi gripa ur högen ytterligare några botemedel mot de vanligaste 
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barnåkommorna och barnsjukdomarna. När barnen plaskade i 
vårvattnet och fingo sprickigt och sårigt skinn på händerna, kalla-
des det kluosstjinned (grod- 1. paddskinn). För att skinnet skulle 
bli bra igen, skulle barnet spotta tre gånger i den vattenpuss, där 
det lekt, och säga: Twi, twi, twi, so int i kumb-fö nod (dvs, råka 
ut för något). Om ett barn visade matlieda (dålig matlust), skulle 
de ta in en hundlort, som var vit och urvattnad samt legat på en 
sten och sålunda ovan jord. Lorten pulveriserades och blandades 
i barnets mat, t.ex, i välling eller gröt. Eller också ströddes pulvret 
på smöret i tunnbrödssmörgåsen, och ovanpå breddes messmör. 
Mot den oupphörligt grasserande kikhostan gav man den lille 
antingen stomjölk eller barnets egen urin eller uppkokt mjölk med 
vitlök. örsprång botade husmodern genom att litet hoprullad 
har-ull stoppades in i barnets hörselgång. Mot krampanfall hos 
barn förordade gamla Ris Maria i Blyberg, att man skulle taga 
'moln', då det föll ned från himmeln, samla det i en flaska och 
låta det stå, tills det smultit till en klar vätska. »Jag bad den 
gamla», säger berättaren,' »att försöka få tag i något 'moln' och 
visa mig. En dag kom hon till mig med ett stycke 'moln', som satt 
på en kvist av en enbuske. Det var en svamp, 'trollsmör', som vid 
fuktigt väder brukar växa fram på trädens bark.» 

Det kanske vanligaste medlet mot barnsjukdomar var att 'jord-
draga' barnet. Jorddragningen kunde gå till på många olika sätt; 
ett av dem var följande: Man uppsökte en lämplig plats vid en 
bäck, där kanten bestod av lös mossa, och i själva kanten grävde 
man ett hål, genom vilket barnet drogs. Dragningen skulle alltid 
ske motsols och med barnets huvud först. Hålet, där jorddrag-
ningen skulle ske, måste grävas från båda sidorna; det fick inte 
göras rakt, utan skulle på mitten bilda en trubbig vinkel. 

När ett barn råkade ut för olycksfall, skulle alldeles särskilda 
medel till. En gammal man på Näset berättar: »En liten syster 
till mig råkade skära sig så svårt på en lie, att hon fick stora sår 
tvärs över fingrarna. Vi hämtade Traver Lars Margit till hjälp, 
och hon kom och hade med sig något, som hon kallade luswdrd- 
stjinned. Det var ett stycke skinn från en torkad pissblåsa av 
något djur. Detta skinn klippte hon till remsor och lindade om 
barnets fingrar, och så sade hon till flicken: Nu werd e bra, bar 
inte du lus wdrd dyö (nu blir det bra, om du bara inte låtsas 
om det) . » 48 
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Ända bort över livets gräns sträckte sig moderns ängslan för 
barnen. Från Loka är denna upplevelse: »Spritt Anna stod en kväll 
i fähussvalen och hackade granris. Bäst det var, stod Frans Margit 
framför henne, hälsade på henne och frågade, hur det stod till 
hemma i Frans. Margit hade dött någon tid förut och lämnat 
efter sig tre små barn. Nu ville hon gärna höra, hur de hade 
det och om någon skötte om dem och var snäll mot dem. Själv 
kunde hon inte komma hem till barnen, sade hon. Spritt Anna 
talade om allt vad hon visste om barnen och deras vård. Margit 
bad, att hon skulle hälsa till barnen, och så försvann hon ur 
Annas åsyn.» 49  

Om det nu stod bra till med både de vuxna och barnen i gården, 
kunde i stället kreaturen vara en ständig källa till ängslan och 
omsorger. Otaliga voro metoderna att få djuren att trivas. Jonas 
Kerstin på Klitten undervisar oss om ett par av dem: »Då en ko 
är 'avig' och inte vill trivas, ska man 'göra åt sig' henne. Man tar 
ett stycke bröd och stoppar ned det genom halslinningen och in i 
den vänstra armhålan och har kvar det där en stund, så att det 
blir genomdränkt av armsvett. Sen tar man ut brödbiten genom 
ärmen, ger den åt kon och ser till, att hon äter upp den. Det var 
husmodern själv, som skulle göra detta. Om det var en nykommen 
ko, som inte ville trivas, skulle man dessutom ge henne en god 
röra, bestående av ljumt vatten, potatisskal, mjöl, en nypa salt 
och tre små glödande kol.»" 

Om en ko blev sjuk och man inte riktigt visste vad det var, 
skulle man tillkalla en klok gumma. Så ledde man ut kon på 
gården och tände ett stick! juos (bloss). Den kloka tog då blosset 
och sprang vissa varv runt kon, mumlande besvärjelser. Däremot 
kunde man gott reda sig själv, om man visste, att kon hade fått 
i sig något vasst. Kon brukade då stå och darra och stånka. Då 
skulle man ta något föremål av mässing, skava av litet 'mässings-
mjöl', blanda i litet rågmjöl, göra en deg av blandningen och ge 
kon den. Det där mässingsmjölet fastnade omkring det vassa 
inuti kon, så att det blev som en 'ludda', och sedan kunde det 
inte 'pickas' något, utan kon blev bra. »Rangd-mor, som for här 
på Klitten och slaktade så mycket», säger berätterskan, »talade 
om, att hon ofta hade sett sådana där mässingsluddor inne i 
kreaturen.»" Om en ko blev 'maktstulen' (slutade äta och mag-
rade), botade man det genom att taga litet itästa (uppstött föda) 
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Stickljus. ULMA. 

från en annan ko och ge den, som var maktstulen. Eller också 
skulle man gå ut sent en kväll och stjäla tre hötappar ut genom 
'vindögat' från tre lador, och det skulle vara lador, som hade 
vindögat mot norr. Och sen skulle man skynda sig hem, medan 
ingen såg det, och ge den maktstulna kon de där tre hötapparna. 

Folket och kreaturen i gården stodo i ett mystiskt sammanhang 
med varandra. Vikar Margit på Klitten berättar: »Jag minns nog, 
när min gubbe var fieg (bestämd att dö). Det var alldeles slut att 
få ha kvar kreaturen. Vi, som hade så många fina kor och så 
duktiga att mjölka! Men de dogo, så vi fingo draga den ena efter 
den andra ut ur fähuset. Men då karlarna drogo ut Äppla, som var 
duktigast och snällast och jag tyckte mest om, då blev jag allt 
tvungen att sätta mig på mjölksätet och gråta. För nu såg jag, 
att det var så 'avigt' i fähuset, så det var nog någon i gården 
som var 'feg'. Det var bara för oss, som kreaturen voro så. Till 
slut hade vi bara en ko och några småkräk kvar. Då fick min 
gubbe lunginflammation och dog. Men kon och småkräken blevo 
inte bättre för det, utan de dogo i alla fall. Ja, det gick så långt 
så grisen bröt av sig benen, så vi måste slakta honom, fast han 
inte var mer än halvgammal. Det där brukar hålla på ett tag 
efter sedan någon i gården har dött, och då bruka de säga, att 
den döde tar dem med sig.»51  

Gick nu denna av arbete och bekymmer tyngda husmor dagarna 
igenom omkring och såg sur ut? Nej, och åter nej! Den riktigt 
gamla tidens kvinnor voro inte sådana. Att se hela jorden som en 
jämmerdal är en uppfinning, som inte nådde övre Dalarne förrän 
omkring 1800-talets mitt, och nervositet, komplex och fritidsbehov 
voro lika okända begrepp. Tvärtom tillvaratogos alla glä d jeä m-
n e n på det noggrannaste. 

Först då den dagliga vilopausen från arbetet. Denna inföll för 
husmodern aldrig vid middagstiden, då ju karlarna vilade ett tag, 
utan först vid skymningen, då man, innan kvällsbrasan tändes, 
gjorde kweldsetu, även kallad skwaldetajmin (skvallertimmen). 
Under denna skymningsstund, då det hände, att även karlarna 
och en eller annan grannhustru kom in, talade man mest om 
10 
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arbetet vid gården och hur sysslorna under den närmaste tiden 
skulle planeras. När sedan kvällens lysbrasa och kanske också 
en eller annan 'lyspärta' tändes, började arbetet igen, för kvinnor-
nas del med kardning, spånad eller stickning. Men nu var stäm-
ningen en helt annan än under dagens ihållande och tunga arbete. 
Man tog det hela lättare, man blev liksom mera öppen, och om 
någon gammal fanns i gården, ville man gärna höra berättelser 
från gångna tider, helst om jakt, fiske, krig eller om övernaturliga 
upplevelser. Alldeles särskilt god blev stämningen, då flera grann-
gårdars kvinnor kommo samman till ett slags kombinerade arbets-
och sällskapskvällar, som kallades spinnkalas, kalkalas (kardel-) 
eller klautkalas, allt efter det handarbete som utfördes. I somliga 
byar höll man dessa 'kalas' regelbundet på fredagskvällarna under 
årets mörka tid, och då talade man om att wåkå frjådasnåt (vaka 
fredagsnatt). 

Ofta var det enstaka härm- eller talesätt, som gjorde stämningen 
glad och satte fart på målföret. Det kunde också vara en liten 
nidvers som denna: 

Håhå jaman, 
sagd Bettje Swenn, 
mes innt an add non eller wenn 
eld gammkasunndjin senn 
(håhåjamen, sade Bäck Sven, då han inte 
hade någon annan vän än sin gamla päls). 

Men så sade någon till en av de gamla: Seg-åv ien regel för 
uos du so i tjyön i uoli (tala om en historia för oss, du, som är 
kvick i munnen) eller Seg-åv ien kumi för uos (tala om en anekdot 
för oss) ! Och då fylldes kvällen av det, som någon kallat folkets 
oskrivna litteratur, av anekdoter, sägner, gåtor, legender och en 
eller annan saga. Varje by hade sina traditionsbärare, sina sär-
skilt begåvade berättare eller berätterskor, de ledande i en under-
hållning, som väl kunde mäta sig med vår tids bioföreställningar 
och veckomagasin. 

Som exempel några ord om traditionsbärare på Näset! Bett j-
Bilkun, född 1818, hade ett outtömligt förråd av gåtor, som 
särskilt roade barn och ungdom. Ett enda exempel må anföras: 
Wert ir e fe' ti tityllur so puotå fisbyllu autåv f jörrtb jårr (om 
fingrarna, byxorna och bakdelen) ? Tolv-Famun, född 1828, sjöng 
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beredvilligt gamla visor och trallar, så ofta de unga ville lyssna 
till henne. Kopp-Marit, född något år i början av 1800-talet, hade 
till specialitet att berätta historier om djävulen. Hennes skildringar 
voro fyllda av gräsligheter. »En söndagskväll», berättar en min-
nesgod Näskarl, »var jag med några andra småpojkar på besök 
i Tolvgården. Vi ville pröva våra nya slidknivar, fastän det var 
sabbat. Men Kopp Marit förmanade oss strängeligen att avstå 
härifrån. Ellest nuppe Ljuotn att weriennda okka o kumb tä 
brenn-upp diem upå anndbåkdm ab id da duomdag ir (annars 
rycker den Onde till sig vartenda spån och bränner upp dem på 
handbaken på er, då det blir domedag).» Andes-Bil nio i Päs, 
född i början av 1800-talet, berättade helst jakt- och fiskehistorier. 
Han var en mycket god skytt, men en gång nära Ribbåsen sköt 
han i alla fall bom på en hare. Det var en stor hare, och han 
satt högst uppe på en backe. Efter varje skott gick Anders litet 
närmare haren. Till slut kom han så nära, så han såg, att haren 
hade bara ett öga, och det satt mitt i pannan. Då slutade han 
att skjuta för den gången. I Pärs samlades ungdomen mycket 
gärna om kvällarna. Stugan hade ett ovanligt stort kök, och där 
satt Anders vid spisen, medan han rökte sin järnpipa och då 
och då flyttade fram bränderna i brasan. Hela tiden berättade 
han för de unga, som sutto runt omkring i sängarna och på säten 
och bänkar. Stundom kom en annan berättare in i stugan, och 
då tävlade de båda gamla att för unga ögon mana fram tomtar, 
utkastingar (mördade barn) och gengångare. Spännande och 
roligt var det, medan det höll på, men kusligt var det att sedan 
gå hem i den kolsvarta höstnatten. Grubb-Ulåv, född 1827, hade 
i sin repertoar dels roliga historier om frierier, dels hemska berät-
telser från Porfyrverket. Han hade som ung varit lärling hos 
två gamla smeder på Porfyrverket, och allt, som de talade om, 
lade han troget på minnet. Hans helst och oftast berättade friar-
historia var en, som han själv hade varit med om. Han friade 
till en flicka på Kesslbokk, men hon föredrog en utbyspojke, 
Kettis Per från Karlsarvet. Då samlade Olof en lördag ihop så 
mycket ettermyror, att de fyllde en hel spegeldosa. På kvällen 
smög han in i Kesslbokkgården, där Karlsarvspojken låg hos sin 
kulla, och så tömde han dosans innehåll i sängen. Kettis Per 
vågade aldrig mera fria öster om älven. 

Skräddare och skomakare livade ofta upp stämningen i går- 
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darna med nya och friska historier, hörda i andra byar. Timme 
efter timme kunde de berätta, allt under det att de skötte sitt 
arbete. Byns gårdfarihandlare förde från sina färder och alldeles 
särskilt från Norrland med sig ett friskt förråd av hittills okända 
talesätt, visor och sägner, som sedan blevo hemmastadda i går-
darna på Näset. Tiggare voro mindre ovälkomna, om de kunde 
hålla språklådan i gång. »1 min barndom», säger en gammal 
Näskarl, »kom två gånger om året till vår gård en tiggerska, 
som kallades Norska Briggen. Hon hade en pojke och en flicka 
med sig. Då hon fått ett mål mat, brukade hon sitta och måla 
ut, hur snåla och svåra människorna i grannsocknarna voro, 
jämförda med folket i Älvdalen. Här i byn blev hon så undfägnad, 
så hon och barnen nästan åto sig fördärvade. »52 

Verkliga storjordbruk som t.ex. i Bergslagen eller i Uppland 
funnos i Älvdalen givetvis endast i herrskapshand (prästgården, 
Porfyrverket, Långön). Dock kan man i vissa fall tala om s t o r-
gårda r, uppkomma på så sätt, att i en viss gård flera generationer 
höllo ihop och bildade en ekonomisk enhet. Dylika storfamiljer 
voro emellertid vanligare i äldre tid än under 1800-talets förra 
hälft, då de tydligen befunno sig på avskrivning. 

Två unga studenter, som vandrade i Älvdalen år 1765, hörde 
talas om verkliga storhushåll: »Det berättas, att hushåll finnas, 
där 24 personer dagligen gå till bords. Då hela släkten på detta 
sätt bildar ett hushåll, blir det mera möjligt för den att komma 
till välstånd. Annars är det ett gammalt och mycket vanligt fel, 
att föräldrarna dela jordlapparna mellan sina barn och mågar, 
varav följden oftast blir elände för dem själva.»" De skrivande 
Falustudenterna ha tydligen hört något om sederna att djäv et 
bytes och att syt-ijel de gamla, utan att de satt sig närmare 
in i saken. 

Litet mera detaljerade uppgifter om en storgård får man i en 
ämbetsberättelse från 1700-talet. Ett utdrag ur den kan vara av 
intresse: »Den förmögnaste här i socknen är Bossel Anders Mats- 
son i Västermyckeläng, och snart den enda, som ej i hela socknen 
får lov söka andras hjälp för att bärga sig och sitt hushåll året 
om. Denne bonde har 16 personers hushåll, varibland äro tvenne 
gifta söner, underhåller på sitt hemman 4 hästar och 16 boskaps-
kreatur och utger i skatt till soldaten, s.k. årspenningar, 25 sk., 
vilket här i orten utgör detsamma som ungefär ett tiondels hem- 
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man. Hans utsäde är omkring 3 tunnor och spannmålsbehovet 
utom dess egen av hemmanet 20 tunnor, som erhålles genom 
varubyte och dels för kontante penningar. Hans årliga laggkärls-
förtjänst är omkring 300 sk., och genom vävskedars förfärdigande 
en lika, om inte större summa. Av fäbodställen har han tvenne 
sommarfäbodar 4 mil bort, 3/4  väg dem emellan, ett höstfäbod-
ställe 1/2  mil från sitt hemvist; vid alla dessa ställen får han endast 
5 lass hö, och för dess bärgning åtgår 14 dagar med 6 personer. 
Kölslogar har han 4 mil bort; med 6 å 7 personer kunna på 5 
veckors tid 25 här brukliga vinterlass bärgas och på 4 veckor 
hemköras.»54  

Förvånande är, att även Åsen inpå 1800-talet tycks ha haft 
ett eller annat verkligt storhushåll. Så t.ex. finnas i en bouppteck-
ning efter Kettis Olof Andersson år 1809 bl.a. följande uppgifter: 
»1 stall och fähus funnos inalles 21 djur, småkreaturen inräknade, 
och detta trots att gårdens åkerareal utgjordes av endast 2 trögland 
och 4 snesland, dvs, något mer än ett halvt tunnland. Det var 
gärdes- och kölslogarna man hade att lita 

Annars var det mest i de centrala byarna, som man kunde 
träffa en eller annan storgård. En upptecknare från Näset " 
berättar: »Sven Marit var min morfars farmors farmor. Hon var 
född 1704. Marit var en mycket märklig kvinna, stor och kraftig 
som en karl. Berättelser om henne ha gått från led till led i släkten. 
Hon var från storgården Swenby. Där höll folket ihop, och den 
äldsta i gården var alltid den som rådde. De hade icke mindre 
än åtta stugor på gården. I min barndom hörde jag en gammal 
kvinna berätta, att när hon en gång var på besök i en av stugorna 
på Swenby, var det fyra vaggor i gång inne i stugan. Marit gifte 
sig till granngården Kesslbokk, men flyttade snart med sin man 
Erik Larsson tillbaka till Swenby. Erik var liten och vek och 
kunde ej sköta tungt kroppsarbete. Han lär ha varit den förste 
i Älvdalen, som gjorde 'tyskskor' (pliggade skor). Efter honom 
kallades en av stugorna i Swenby Tysk.» Hur Marit gjorde i 
ordning ett svedjefall ha vi redan (s. 131) hört omtalas. 

Det bör starkt framhållas, att husmodern i den välbärgade 
storgården på intet sätt kände sig tillhöra en annan »socialgrupp» 
(som det heter på nutida kråkmål) än gårdens pigor eller folket 
i de fattiga gårdarna. Husmodern deltog i de flesta av de arbeten, 
som döttrar, sonhustrur och pigor utförde, och det väntades av 
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henne som självklart, att hon skulle vara den främsta och kunni-
gaste i alla arbeten. Det viktiga arbetet att göra uollur (fodergivor) 
åt kreaturen var alltid husmoderns sak; det anförtroddes ej åt 
någon annan. För mellan- och sydsvensken bör framhållas, att 
en särskild tjänstefolksklass av drängar och pigor var någonting 
fullkomligt okänt i Dalabyarna. Pigorna voro flickor från gårdar, 
där det fanns gott om arbetskraft; det behövde därför alls ej 
vara fråga om särskilt fattiga gårdar. Oftast var pigan dessutom 
anställd endast för en viss, begränsad tid och ett visst arbete; 
hon var reffspig (anställd för slåttern), sytpig (anställd att sköta 
småbarn) etc. Det gemensamma språket, den gemensamma kläde-
dräkten och det gemensamma dagliga arbetet förde med sig en 
»enighet» (för att tala de gamlas språk), som är fullständigt 
okänd i nutidens industrialiserade samhällen. 

Däremot åt man utan tvivel bättre i storgårdarna än i de fattiga 
hemmen. En vanlig vinterdag i en burgen gård på Näset tog sig 
ut ungefär så här: Uppstigning omkring kl. 6. Omedelbart fru-
kuost (för karlarna en smörgås och en tummel brännvin; för 
kvinnor och barn en smörgås samt en kapp mjölk eller dricka). 
Kl. 8-9 bradda (välling med bröd, messmör och ost). Kl. 12-1 
middag (kött eller fisk med potatis, rovor och kålrötter). Kl. 4 otn 
(potatismos med fläsk eller också kvarlevor från middagen). Kl. 
7-8 nåtwerd (gröt med mjölk eller stjyr); på lördagskvällen 
dessutom smörgås. När man fick smör, gick det alltid så till, att 
husmodern lade en smörklick på varje hushållsmedlems tunn-
brödsstycke. 

Även på ett annat område var storgården mera riklig än de 
fattigare gårdarna; nämligen när det gällde allmosor åt tiggare 
och annat löst folk. »De, som kommo långväga ifrån», berättas 
det från en gård på Näset, »och de, som gingo omkring för att 
be om mat, fingo alltid någon bit från bordet. De, som borde 
hedras, fingo sätta sig till bords, under det att de andra fingo 
sin bit i händerna. En gammelgosse, som ideligen vandrade om-
kring och tiggde, brukade ofta äta sig sjuk, då han blev bjuden 
på mat. Han började då alltid gråta och jämra sig: Ojojoj, enn 
al i swellt mi sjuokan, og enn al i jätå mi sjuokan. 011de får ig 
dvå ingg ellsu (än skall jag svälta mig sjuk, och än skall jag äta 
mig sjuk; aldrig får jag ha någon hälsa). Särskilt flera gamla 
kvinnor gingo omkring i gårdarna och windes matn (med blicken 
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tiggde om mat). Mor brukade då riva itu en tunnbrödskaka, och 
i den rullade hon in smör, messmör, sötost eller småost; så gav 
hon tiggerskan brödrullen i händerna. De tiggande kvinnorna 
brukade ha förklädet uppknutet, så att det bildade en påse. Här 
stoppade de ned det de hade fått och fortsatte så till nästa gård. 
Om ett barn kom in i stugan under en måltid, brukade det alltid 
få ett brödstycke med sovel. När ystning pågick, fick varje besö-
kare en uostmaus (en i handen hopkramad bit färsk ost, hämtad 
direkt ur ystkitteln). Vid bak fick varje besökare en bakubull 
(färsk tunnbrödskaka, s.k. blotbro5).» 57  

Detta var nu en skildring från en storgård, där husmodern 
hade ett öppet, givmilt sinnelag. Det fanns naturligtvis här som 
överallt människor, som hade gott om möjligheter, men som ändå 
voro ytterligt försiktiga med sitt, och som framför allt togo ut 
det yttersta av den betalda arbetskraften. I en välbärgad gård 
på Klitten bodde ett gammalt par utan barn och utan någon om 
sig. Men snåla voro de, som sådana bruka vara, säger berättaren. 
En höst hade de tröskfolk hos sig. När dessa kommo in för att 
äta middag, sade gubben, att de skulle äta duktigt, så att de 
orkade med slagan sedan. Men då sade gumman: T jä, fuork int 
dyöm! Die jätd nu ful die-öa naug endä (kära, truga dem inte! 
nog äta de där nog ändå)." Ett dylikt beteende var under den 
gamla tiden föremål för allmänt löje och allmän missaktning. 
Tidsstudiernas ingenjörsinspirerade tid var ännu inte kommen. 
Det var ingen heder att vara slavdrivare. 

Ett särskilt besvärligt slag av tiggare voro de halvt avsigkomna 
lappar, som stundom sökte sig ned till Älvdalsbyarna. Från en 
burgen gård på Näset berättas: »Mormor brukade tala om, att 
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när hon var ung, brukade det komma lappar, som skulle till 
Falun och sälja renkött. En gång kommo de strax före julen, och 
då fingo de smaka julbrännvinet, så att de blevo yörum(n)er (litet 
druckna). Sen på natten rullade de sig på golvet i stugan och 
ropade 'Kära mor, få vi litet högtidsbästar»" 

Under den bistra vintern 1860 lämnade lapparna sina renar 
kvar längre i norr, och i stället kommo de i stora skaror svärmande 
in över byarna. Som ett yrväder plöjde de drivorna gent över 
åkrar och skogar. Innan man visste ordet av, hade man dem inne 
i stugorna med ryggsäckar och packningar. Värre patrask ha vi 
aldrig varit ute för, säger en person, som minns det året. De revo 
ur skåpen allt ätbart, som de kunde komma åt, åto upp somligt 
genast och gömde resten i sina påsar och säckar. Med våld fick 
man dem ej ur gården, och skällsord och stryk mottogo de utan 
synbar förödmjukelse. Mitt för ens ögon ströko de åt sig allt vad 
som stod att upptäcka, från storpälsen i förstugan till avskrädet 
i ugnsvrån. På sin brutna svenska pustade de och gnällde, gräto 
och bådo, tiggde och jämrade. Då deras smicker och böner inte 
hjälpte, hotade de med trolldom och hugsning och vidtogo mys-
tiska mått och steg för att förgöra folk och kreatur." 

Vi ha sökt få fram en bild av först hur livet tedde sig i den 
vanliga älvdalska gården och sedan i den särskilt burgna gården. 
Men hur var det då egentligen med den n ö d, om vilken både 
ämbetsmän och turister från äldre tider ha så mycket att förtälja? 
Visst fanns den, om den också inte var spridd över större delen 
av åren och större delen av gårdarna. Under de ganska tätt åter-
kommande missväxtåren kunde det vara besvärligt nog även i 
storgårdarna, fastän vi väl knappast få tro de ovan (s. 148) citerade 
unga studenter, som läto inbilla sig, att år 1765 endast en enda 
gård i Älvdalen kunde reda sig utan understöd utifrån. 

Svårast var det givetvis med spannmålen. Man räknade det som 
normal skörd, om man fick fjärde kornet, och om man i brödsäd 
fick så mycket som två fjärdingar (omkr. 37 liter) för varje per-
son i hushållet, ansåg man årsbehovet tryggat. »Min mors farmor», 
säger en man från en burgen gård på Näset,61  »brukade tala om, 
att en gång i hennes barndom var ett stort nödår. De hade inte 
fått någon säd alls i gården. Hela sommaren och hösten hade de 
varit utan bröd, gröt och välling. Deras mor hade haft litet mjöl 
förvarat i en mjölask, och på julaftonen delade hon det lika 

• 
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Pojken har fått uostmaus direkt ur ystkitteln. (Hemb.) 

mellan alla i gården, så att de fingo var sin nypa för att inte 
glömma, hur mjöl smakade.» 

Under svaga år, på en del håll även eljest, då kornet mognade 
alltför långsamt, brukade man med lien hacka av axen från 
strået, och då kunde en ganska lång bit av halmen följa med 
axen. Efter torkning i torkstugan malde man sedan axen med 
kvarsittande halm. Mjölet av dylik säd var grönaktig och sma-
kade beskt, och brödet, som bakades av det, var så skört, att man 
med en kniv ristade brödkakan i s.k. asstjienur och med hjälp 
av en asstyckel förde varje asstyttj för sig in i ugnen. Sädesbristen 
påverkade också drickat. Rent halmdricka tycks ej ha förekommit, 
men då det var ont om korn och alltså om malt, kunde det hända, 
att man före jästningen blandade maltvörten med ända till hälften 
halmvört, alltså med ett uppkok på kornhalm. 

Vida allvarligare än bristen på brödsäd var det dock de år, då 
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fodret åt djuren slog fel. Då sattes sannerligen de älvdalska hus-
mödrarnas uppfinningsförmåga på prov, och det i både rika och 
fattiga gårdar. Året 1812 minns man som ett svårt missväxtår. 
Sommaren var onormalt kall, tuvorna grönskade endast på syd-
sidan, och björklövet blev aldrig större än musöron. Kreaturen 
måste i de flesta gårdarna slaktas ned, så att man inte hade kvar 
annat än friekuonnea, dvs, något enstaka djur, så att besättningen 
ej skulle dö ut. För uppehället av dessa djur samlade man fliti-
gare än någonsin ljung, mossa och björkris. 

Detta var nödåren, vilka ju berörde både rik och fattig. Vi 
övergå till den permanenta fattigdom, som rådde inom somliga 
släkter. Vari bestod den, och hur drog man sig fram? 

Allra svårast hade väl de, som inte ens hade en egen stuga att 
svälta i. Men här, som så ofta, kom den omoderna »enigheten» 
till hjälp. Vår medarbeterska från Loka berättar: »Hemlösa hus-
arma blev det alltid råd för, där utrymmen fanns. Hos gamla 
bile (farbror) och bilkun (faster) i Selby hade i min barndom 
några hemlösa fått inwärn (tak över huvudet). Det var så själv-
klart, att man skulle hjälpa de hemlösa; det ansågs hjärtlöst och 
skamligt att inte öppna sitt hus för dem. De båda gamla voro ju 
ensamma, och stugan var rymlig. Och inte heller levde de i 
fattigdom. Bilkun sade helt enkelt, då saken fördes på tal: Ja aie 
luss fel die ryömas jär (ja, visst kunna de rymmas här). Det var 
Dov-Anna och Dov-Keste, som fingo bo där. Som namnen säga, 
voro de båda döva. De fingo ha den östra delen av stugan. Där 
fanns en stor säng, bord, klädkista, spinnrock och ullkorg. För 
det mesta voro Anna och Kerstin ute på hjälp i gårdarna; de voro 
bl.a. mycket duktiga bakkäringar. I spisen disponerade bilkun 
'tranan' (kittelvinden) och Dov-kvinnfolken en trebent gryta. De 
båda hushållen åto vid var sitt bord, de döva vid det nyss nämnda 
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bordet 'östantill', de gamla vid det stora matbordet intill Till-
bänken'. De båda .döva voro ogifta, aktningsvärda kvinnor, som 
med all ära buro upp sitt moderskap; den yngre fick med tiden 
en liten Anna. Nådehjon kunde de minst av allt kallas. Ingen 
tyckte synd om dem eller såg ned på dem, och de själva voro 
nöjda med tillvaron. Arbete fanns ju runtomkring i gårdarna: 
bakning, spånad, stickning, vävnad, tröskning och varjehanda 
tillfällig hjälp i hemmen, t.ex. när en husmor ville till mässan en 
söndag. Ersättning för sitt arbete fingo de ibland i kontanter, men 
mest in natura: mjölk, en smörklimp, ett potatiskok, en slaktbit. 
De gamla i stugan och de döva kvinnorna brukade uotiggt (utan 
att någon bad därom) göra varandra små tjänster nästan dagligen. 
När bilkun vid sextiden på morgonen gick ut i fähuset, satt gamla 
Dov-Anna vid sin spinnrock och höll elden i spisen vid makt. 
Och när bilkun kom in igen, var stugan sopad. Bile ställde om, 
så att det alltid fanns 'lysved', så att Anna kunde se att spinna. 
Med storstädningen till jul och midsommar hjälptes alla kvinn-
folken åt. De 'fotskurade' med kvast, sand och vatten, och spis-
muren gjordes fin med kritmjöl och tjockmjölk.»62  I våra dagar 
hade de döva och ogifta kvinnorna skjutsats i väg till en anstalt 
av ett eller annat slag, infernaliskt modernt skötta under högsta 
överinseende av något slags byråchef vid ett skrivbord i Stockholm. 
Hade de trivts bättre, och hade livet bjudit dem mera på det sättet? 

Turister och ämbetsmän på 1800-talet förfasade sig mycket 
över att många älvdalska familjer bodde i fähuset i stället för i en 
särskild stuga. Och visst ansågs det även av älvdalingarna själva 
som ett tecken på fattigdom att inte ha en stuga på gården. 

Uppå 'hum, 
Dar olle byddj i f jdsum 
(På Åsen, 
där alla bo i fähusen) 

sjöng man i de andra byarna för att reta Äsenkarlarna. I själva 
verket var det där boendet i fähuset någonting, som förekom även 
i ganska burgna gårdar. Så t.ex. i Staffangården på Åsen, som var 
färdgård och inte alls särskilt fattig; där flyttade ungfolket med 
barnen ut i fähuset, då det kom mycket färdfolk, så att det blev 
trångt i stugan. I många gårdar bodde man i fähuset under högsta 
vintern, därför att det var varmare där än i stugan. Kammar- 
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Mossfodret, muosdkuggar, hem-
forslat till fähuset i Kammar-
gården, Åsen. Foto Lars Levan-
der. 

gården på Åsen hade till och med två stugor, båda enrumsstugor 
(alltså utan kuvi), men under strängaste vintern bodde man ändå 
i fähuset, därför att stugorna voro så kalla. 

Man får inte heller tro, att människorna i fähuset bodde helt 
och hållet blandade med djuren. Fähuskammaren, som folket 
bodde i, var skild från djurens avdelning antingen genom en 
vägg eller också genom en balk, så hög, att man nätt och jämt 
kunde se kornas ryggar över den. Omstående plan av ett fähus 
på Åsen med tillhörande fähuskammare, svale och foderhus visar 
bättre än en lång beskrivning, hur det hela tog sig ut. Varmt och 
hemtrevligt var det vintertid i fähuskammaren, säga alla gamla 
som prövat denna bostad, och särskilt barnen trivdes förträffligt 
så nära korna, tackorna och getterna. I somliga fähus fanns det 
en 'sängställning' även över fårkätten uppe under taket, och där 
brukade man gärna lägga barnen, för det var mycket varmt 
där uppe. 

Även när det var mycket smått med kreatur och alltså med 
föda, kunde situationen av somliga tas med humor. Hök Marit i 
Rot hade på gamla dar inga andra djur än tre getter. Om dem 
brukade hon säga: le tavler og ie kabber og ie drajt blott (blåått), 
men eä i semst die drajt int iema åtå go äajt i Ribb o kukk å 
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dieras dyndjstakk. Det uttalandet skulle förlora så mycket på att 
översättas, att det må vara förbehållet dem som förstå älv-
dalsmål.63  

Att brist på tillräcklig föda var en icke ovanlig företeelse i 
somliga gårdar, det synes kanske allra bäst av de många run-
ristningar, som med älvdalsrunor uttryckte en het önskan om 
mera mat. Den, som skriver detta minns från sin ungdom ett 
bord i Billingsbodarna, som gjorde ett starkt intryck på mig; där 
läste man nämligen följande runskrift: är (här) går mycet mat 
på teta (detta) bordet velest (lycklig) den sam ade so mycet amen. 
På en träskål från Älvdalen läser man: . mas : iendeson! haut er : 
gjort thenal skål : en : hyke : b . . datum! then : 9 : septem-
bera : ugit : i päs : graf : utaf : st. uben! ano : år : MDCCIV 
: å : gnid! gifve : at : hon : vii : vharal ful : oc : aldrigh : gieärnal 
tom : mädh : goda : skiönal oc : siöta : flätor : säl vore : thä : my-
kit! vä1.64  (Se bilden här invid.) 

Stundom var matsäcken vid skogs- och fiskefärder för liten, 
och då kunde det gälla livet. Endmun på Åsen berättar: »En gång 
för längesedan i världen var det två karlar, som voro i Ransibo-
darna och fiskade, och när de hade varit där ganska länge och 
fått mycket litet fisk, blevo de utan mat. Och den ene, han tog sig 
hem, men den andre, han hade benat fisken, och bara för det 
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Runor på undersidan av en mjölkskål (år 1704). Foto Tenn Lars. 

så orkade han inte bajda (hålla sig mätt mellan målen) ; utan han 
dog någonstans på Korvhäden.» 65  

Stöld av mat, framtvingad av ren svält, har någon gång före-
kommit i äldre tid. I ett visitationsprotokoll från 1674 talas bl.a. 
om en Marit från Västermyckeläng, beskylld för att »hava stulit 
mat för (dvs, från) sina bröder om första storböndagen, som gode 
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män vittna.» Marit erkände också, att hon stulit »4 vannor korn-
mjöl och några stycken bark-assar (barkbröd) och 1 mark salt.» 
Domen blev efter den tidens förhållanden mycket mild. Marits 
straff blev, att »hon står båda stora böndagarna i vapenhuset och 
hennes brott förkunnas. Om hon gör bättring, tingföres intet. »66  
Alltså: villkorlig dom. 

Ännu omkring mitten av 1800-talet kunde svälten i enstaka 
älvdalska gårdar bli så svår, att man måste gripa till det yttersta 
medlet: ge sig ut i världen för att söka arbete eller tigga sig till 
mat. Knaut Brita på Åsen berättar: »År 1867 rådde i Älvdalen 
stor nöd, för det hade varit flera missväxtår efter varandra. Jag 
och gubben min voro därför tvungna att ge oss av ut för att se, 
om vi kunde få något till att livnära oss med. Om vi stannade 
hemma, så var det inte annat än att svälta till döds. Vi satte 
därför våra tre barn på dragkälken och gåvo oss på vandring in 
i Hälsingland. Där hoppades vi få något arbete, så att vi kunde 
tjäna vårt uppehälle och kanske också få något med oss hem. 
Hur lång än vägen var kommo vi fram till slut, och sen gick det 
så bra så vi folade oss (skaffade oss vårt uppehälle). Någon gång 
fram i mars månad voro vi på hemvägen igen. En kväll, just innan 
vi kommo fram till en by i Orsa, kom det flygande något och satte 
sig i foten på gubben, så att han fick svårt att gå. Vi voro därför 
tvungna att låna hus i första gård, som vi kommo till. Men gubbens 
fot svällde upp och blev så sår (öm), så han jämrade sig högt, 
när han hade lagt sig. Först låg jag och hörde på jämmern en 
stund. Men så gick jag upp och samlade ihop nio slag. Det var 
naglar och hår och aska och vitlök och en knapp och en tygbit 
från gubbens kläder och så något till. Det där tog jag med mig 
och gick till en korsväg. Där vände jag mig om och kastade det 
jag hade med mig bakåt över vänstra axeln och sade: 'Se här, 
tag detta, och låt gubben vara i fred!' När jag kom hem till 
kvarteret hade gubbens fot domnat (dugnad) (dvs, smärtan hade 
gett sig), och till morgonen var han så bra, så han kunde fortsätta 
vidare hemåt. »67 

Ett fyndigt eller originellt talesätt var ofta av nytta för tiggaren; 
det gjorde husmodern på gott humör och ökade allmosans storlek. 
Den mycket omtalade Rutta från Månsta kom en söndag vid 
middagstiden in i Fält i Loka. Det var errtsuoä (ärtsoppa), och 
grytan lyftes just av elden. Eftersom det var en burgen gård, låg 
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en väldig äsa (träslev) i grytan. Ruttan bjöds att smaka och 
svarade helt nonchalant: Ig i-nt just no 5 unggrug." 1 will bar dud 
twär äsur (jag är inte vidare hungrig; jag vill bara ha två sle-
var).»68  På Furudals bruk berättas, att en älvdaling, som regel-
bundet tiggde på bruket, alltid gjorde det med följande ord: 'Jag 
kommer från jämmerdalen och går till himmelssalen.'" 

Berättelserna om tiggare och deras öden ha alltid varit talrika 
— icke därför att tiggeriet skulle varit så allmänt i gårdarna, 
utan därför att dessa från älvdalska vardagen så starkt avstic-
kande öden gåvo de hemmavarande något av den nervkittling, 
som nutidsmänniskan skaffar sig genom tidningarnas och radions 
skildringar av sportbragder, krig, tortyr, koncentrationsläger etc. 
Särskilt populära voro berättelserna om tiggande barn. Vi anföra 
några prov på dem. 

I Garberg berättas om ett fattigt folk, som blivit tvunget att 
sända barnen ut för att tigga. I hela två år hörde de ej ifrån dem 
— och så plötsligt en dag kommo de hem. Men de kunde inte på 
minsta vis göra reda för, var de . hade varit. De sade bara, att 
de hade vandrat varenda dag och gått från gård till gård. De hade 
fått mat och kläder, så mycket de behövde. Men de hade inte alls 
vetat, var de voro, förrän de en dag kommit gående på vägen 
till Garberg och kände igen sig.1° 

Födgeni hade en liten Lasse från Mjågen, som vistades i Edsbyn 
(Hälsingland) tillsammans med sin mor. Modern gjorde hjälp-
arbeten av olika slag, och under tiden gick Lasse omkring i den 
stora byn och tiggde, iklädd en gammal kasungg och med en 
stjinnbög på ryggen. I en storgård kom han in till en fryntlig 
gumma och fick bra med mat i både mage och bög. Så tackade 
han och gick ut, men nöjde sig med att smita bakom knuten, 
tömma bögen på ett säkert gömställe och vända pälsen, så att 
det ludna kom utåt. Förklädd på detta sätt gick han in i stugan 
igen och tiggde jämmerligen om litet mat. »Det var en sån där 
figur som du här alldeles nyss», sade gumman. »Ja», svarade 
Lasse, »det är många frän Dalarne, som går och tigger. Jag tyckte 
också, att jag alldeles nyss mötte en tiggare här ute på vägen.» 
Så fick han mage och bög fyllda en gång till.' 

Från Näset är följande hjärtknipande historia om två små 
tiggarbröder. De gingo omkring och sålde skospik långt uppe i 
Norrland. Handeln gick dåligt, och så blev färden i stället en 
11 
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tiggarvandring. Men i somliga bygder fanns det stränga länsmän, 
som inte tålde tiggare, och barnen blevo hemsända med 'klubb-
skjuts' (genom myndigheternas försorg). Det blev långa dagsresor 
i den smällkalla vintern och litet mat, och den minsta pojken 
grät ofta av hunger. Då tröstade storebror honom med orden: 
Gråt int du, lisslbruor, ulum e nu rettnu få grötn (gråt inte du, 
lillebror, vi skola strax få gröt). Vid ett skjutshåll fanns ingen 
häst inne, och då fick en karl i uppdrag att på en skidkälke 
skjutsa de båda små älvdalingarna över ett fjäll till nästa håll. 
Det var knogigt att forsla de båda pojkarna med hela lagret 
av skospik uppför fjället, och till slut föreslog karlen, att han 
skulle ge pojkarna fria, om de bara lämnade honom sitt lager av 
skospik i stället. Men då svarade den manhaftige lille älvdalingen: 
Naj, °lider ollde taggen! Naj innt etå gno på. (nej aldrig, aldrig, 
t-n; utan bara gno på)! Och karlen fick draga skidkälken över 
fjället, lastad med både pojkar och skospik. 

Två tiggarpojkar från Rot blevo med tiden storbönder i Härje-
dalen — men om dem ha vi redan hört talas (s. 48 ff.). 

I Loka minns gammalt folk, hur i deras barndom ett par jämn-
åriga småflickor från två mycket fattiga gårdar måste bege sig 
'ut över Heden' (skogen mellan Älvdalen och Mora) för att frälsa 
livet, som de sade. De gingo först in i en fattig gård i Oxberg, och 
där fingo de var sin rå potatis. Den födan togo de tacksamt emot. 

Allra intressantast blevo nog berättelserna om tiggarbarnen, när 
det övernaturliga kom med i spelet. Ett par historier från Åsen 
ge oss exempel härpå. Fält Anna berättar: »Lasse, ja. Du vet, de 
skickade ut sådana där stackare för att tigga. Och Lasse han var 
då väl bara en liten pojke, och ändå skulle han fara nere i Upp-
land. En kväll kom han in i en gård i Tierp och fick vara där 
om natten, och de bäddade åt honom vid spisen. Men han tyckte 
det var underligt, att 'lejfolket' (drängar och pigor) inte skulle 
sova inne i stugan utan gingo ut allihopa. En käpp hade Lasse 
med sig, medan han sov. Och när han hade sovit ett tag, så 
vaknade han, och då fick han se en liten karl, som kom in genom 
dörren och gick fram och tillbaka i stugan. Till slut kom han 
fram till Lasse och böjde sig över honom och började lugga 
honom. Men Lasse han blev så rädd, så han steg upp och kröp 
in genom gajmaneå (gimmanet, bakugnsöppningen) och smällde 
igen luckan efter sig. Och sedan sov han inne i bakugnen hela 
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Skidkälke. ULMA. 

natten. Om morgonen sen så undrade de, var pojken var förstås, 
men så hörde de, hur det 'dånade' (hördes något ljud) inne i bak-
ugnen, och då släppte de ut honom. Sen talade han om för den där 
bonden, vad han hade sett om natten, och då sade bonden: 'Du 
vet väl, att julbocken brukar vara ute och gå i gårdarna.' Han 
skyllde på det förstås. Sen när Lasse kom ut på backen, talade han 
om för lejfolket, vad han hade sett om natten, och då sade de, 
att de visste nog, att det var en gubbe, som brukade 'gå uppdaga' 
(gå igen) där.» 72  

Den andra berättelsen står Smeds Lars för; den handlar också 
om en gengångare: »När Permats-mor var barn, brukade hon gå 
och tigga. En natt låg hon i en gård någonstans långt nere i landet. 
Och i den där gården hade hustrun nyss dött. Sen om natten, 
när det var kolmörkt, kom den där hustrun fram till sängen, där 
flickan låg, och talade om, att Gud fordrade sju själar av henne. »73  

Vi ha redan bestämt framhållit som vår åsikt, att tiggeriet 
endast berörde en mindre del av Älvdalens gårdar. Men de tig-
gande människorna — och kanske allra mest barnen — väckte 
allmän uppmärksamhet och blevo föremål för många både be-
kymmer och åtgärder från myndigheternas och andra intresse-
rades sida. Hur bedömdes då det älvdalska tiggeriet av de samtida? 
Ja, omdömena växla högst betydligt. Prästen är som så ofta mest 
hårdhjärtad och minst förstående. Prosten Andreas Tillaeus skriver 
år 1851 till domkapitlet i Västerås: »Särnakarlen har ett frimodigt 
sätt, men älvdalingen däremot sömmar gamla trasklutar på den 
nya och hela rocken och går sedan socknarna utför på tiggeri,. 
vilket merendels lyckas, ty hur man vänder älvdalingen, blir det 
ej annat än jämmer och jämmer av hela karlen.» 74  

Sockengrannarna sågo på den älvdalska fattigdomen mest från 
den komiska sidan. Våmhuskarlen roade sig alldeles särskilt med 
att försöka härma sina grannar. Al ig, al ig få litä bröd lät den 
älvdalska tiggarbönen för Våmhusöron. Och om älvdalskt hus-
hållande med maten sade man i samma bygd: övkalln ska stietja, 
fast an ska stietj bara snyönn. Og endå ska-n brenn pannu (älv- 
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dalingen ska steka, om han också ska steka bara snö; och ändå 
bränner han pannan). 

Borgaren i Falun var personligen förargad på tiggarna, som till 
och med voro så närgångna, att de knackade på i »bättre» hus 
för att be om mat. Så här skriver en insändare i en Falutidning 
år 1838, som var ett svårt nödår: »Om jag t.ex. antager, att i 
vanliga år Dalarne har 4 000 tiggare, och att dessa fordra över-
huvudtaget dagligen 12 sk. för sitt uppehälle, så gör detta 1 000 
Rdr om dagen. . . Förleden vår vet jag, att i somliga bättre hus 
tiggarnes antal på dagen gått över 50 och 60.» Den burgne Falu-
bons slutsats blir, att man borde ordna med en arbetsinrättning 
i Falun, där man stängde in tiggarna, gav dem mat och tvingade 
dem att arbeta." 

Om man vill finna några tecken till vad vi i vår tid skulle kalla 
en social syn på fattigdomen och tiggeriet i övre Dalarne, får man 
gå dels till en eller annan icke kyrklig ämbetsman, dels till tid-
ningspressen från 1800-talets förra hälft. 

Presidenten i Bergskollegiet greve Nils Bielke hade år 1784 låtit 
ett par kunniga Falubor göra en resa till Älvdalen och Särna 
för att studera de ekonomiska förhållandena i dessa socknar. I 
berättelsen om vad som iakttagits säger Bielke bl.a.: »Den ringa 
folkhop, som här finnes, oförmögen att uppodla landet, nedslagen 
och modfälld av nöd och fattigdom, varken känner eller bryr sig 
om att eftersöka vad som kunde finnas även på minste avstånd 
från deras usla kojor. De förtjäna så mycket mera en mild och 
upplyst konungs ömma behjärtande som den enda, fast otillräck-
liga födkrok de hittills haft, bestående uti myrmalmens upphäm-
tande uti deras kärr och myrar, varav de sedan smitt sina Rar, 
nu i senare åren så avtagit, att, om ej snart någon ny väg till 
förtjänst och rörelse för dem öppnas, torde de inom kort bliva 
tvungna att med hustru och barn övergiva deras hemort, stryka 
kring landet och äntligen söka sin bärgning i andra provinser.»" 
Vi få ej förvåna oss över, att den lysande överstemarskalken vid 
Gustaf III :s hov ej visade någon större förståelse för »folkhopen» 
längst uppe i nordvästra Dalarne. I sak hade Bielke fullkomligt 
rätt: det var myrmalmens sinande, som var den främsta orsaken 
till den svårartade ekonomiska kris, som under 1700-talets sista 
årtionden hemsökte Älvdalen. De åtgärder, han föreslog mot det 
onda — bl.a. uppmuntring av nyodlingar och nybyggen — blevo 
också av verklig betydelse. 
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Några tidningsmän gjorde på 1830- och 1840-talen högst akt-
ningsvärda försök att sätta sig in i den älvdalska fattigdomen. Den 
antimilitarist, som författade följande skildring i en Falutidning 
år 1840, hade tydligen varit på ort och ställe för att se med egna 
ögon: »Låtom oss en fredag göra besök i en större by! Vilken 
jakt efter riksdalrar för nästa söndags upptag (dvs. skatteuppbörd) 
på roten! Huvudbonden går från gård till gård, och hans fruktlösa 
försök uppfyller honom med oro, huru söndagens behov skola 
fyllas. Förra söndagens uttag medtog den förra och förskottsvis 
denna veckans forlönsförtjänst. Bönderna hemkomma den ena 
efter den andra från de flera mil avlägsna bruken, somliga hjälpta, 
somliga utan pengar. För underhållet av en för orten onödig trupp 
eller kanske för en efter ny modell förändrad tchakot (ett slags 
militär huvudbonad) eller ändrade uppslag på rocken eller ett 
lustläger (av konungen bevistad militär parad) på Ladugårds-
gärdet eller en kommendering till Stockholm, där förut 3 000 
soldater ligga sysslolösa, nödgas den fattige bonden sälja eller 
pantsätta några getter, som han sedan väl aldrig imer kan åter-
lösa.» 77  

Det var den liberala oppositionen mot Karl XIV Johan och 
mot den tidens skattetryck — vi känna väl till både ordet och 
trycket! — som på detta sätt tillämpades också på Dalabönderna. 
En annan liberal tidningsman skrev år 1838 en hel liten avhandling 
om samhällstillståndet i Dalarne.78  Han sammanfattar orsakerna 
till fattigdomen i följande punkter: 1. En mager, sandig och 
ofruktbar jord. 2. Ett hårt klimat, varigenom odlarens svaga gröda 
bortfryser. 3. För sträng beskattning. 4. En för hård, ända till 
överdrift ålagd roteringsskyldighet. 5. Överbefolkning. 6. Håll-
skjutsen. 7. Brist på arbete. — 

Men om hela denna diskussion visste Älvdalens husmödrar platt 
intet, där de gingo i sin dagliga gärning, vare sig nu denna råkade 
bli förlagd till en burgen gård, till en gård, där det nätt och jämnt 
gick ihop, eller till ett fattigt ybbel. Att se förhållandena mera i 
stort var ju icke möjligt för någon enda av dem. Men de allra 
flesta gjorde det, som viktigare var: de gjorde det bästa möjliga 
av de medel, som stodo dem till buds, de strävade troget för att i 
mån av gårdens tillgångar göra bostaden, kläderna, kosten, djur-
skötseln och renligheten bättre och bättre, och de visade barm-
härtighet mot barn, mot gamla och mot tiggare. 



FJÄRDE KAPITLET 

SMEDER 

Även den, som vet mycket litet om Älvdalen, brukar känna till, 
att denna bygd vid sidan av Lima var huvudsätet för myrjärns-
tillverkning och liesmide. Det kan då synas förvånande, att i en 
skildring av älvdalskt arbetsliv dessa båda verksamheter komma 
att helt förbigås. Orsakerna härtill äro av något växlande art. 
Vad myrjärnstillverkningen beträffar, bör ihågkommas, att den 
— frånsett några gårdar i Finnmarken — var helt övergiven redan 
vid 1800-talets ingång och alltså faller utanför det tidsavsnitt av 
Älvdalens liv, som vi här behandla. Därtill kommer, att goda 
utsikter finnas för ämnets upptagande av en annan, alldeles sär-
skilt kompetent forskare.1  Liesmidet åter har redan blivit föremål 
för en så ingående och levande skildring,2  att det vore fullkomligt 
överflödigt att här upprepa vad som redan på förträffligaste sätt 
blivit sagt. Det kan sålunda i detta kapitel endast bli fråga om 
att ge några kompletteringar till vad andra forskare gett oss och 
komma att ge oss om järnarbetet i Älvdalen och att dessutom se 
litet på de andra smidesarter, som också voro gängse i socknen 
under 1800-talets förra hälft. 

Vi fråga oss då först: i v il ka byar sysslade man med smide 
av en eller annan art? Frågan kan synas nästan enfaldig; smeder, 
som utförde de nytillverkningar och reparationer, som ständigt 
behövdes i gårdarna, funnos naturligtvis i varenda by, och de 
allra enklaste smidena kunde varenda normal älvdalskarl utföra. 
Vad vi vilja veta är: I vilka byar funnos personer, vilkas arbetstid 
var till så övervägande del upptagen av smide, att de böra kallas 
smeder snarare än jordbrukare? 

Alltsedan Linnés och Hiilphers' tid har man i den litteratur, 
som berört Älvdalen, svarat mycket enkelt på denna fråga. »Den 
ena hälftens Hemmans-brukare äro tillika Smeder, men de öfrige 
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äro alle Laggare», säger Hillphers år 1757.3  Genomgående har 
traditionen varit den, att älvdalingarna öster om Dalälven voro 
smeder och väster om älven laggar.e. Verkligheten är som vanligt 
mycket mera komplicerad. Vi skola söka få fram en någorlunda 
fullständig bild av, hur det i verkligheten förhöll sig. 

Åsen och Loka måste nog anses som lietillverkningens huvud-
byar. Gröt Olof-liarna och Sven Svensson-liarna från Åsen voro 
kända vida omkring, och långt nere i sydligare Dalabygder kunde 
man ännu på 1920-talet höra om gamla män, som aldrig velat 
slå annat än med en Gröt Olof-lie eller en Sven Svensson-lie. Men 
även i andra byar funnos ännu vid mitten av 1800-talet karlar, 
som smidde Rar för hand, visserligen ej längre av myrjärn, utan 
av järn från de små, delvis av bönderna ägda vatthammarbruken 
eller från de större bruken, i främsta rummet från Långön.4  Så 
t.ex. hade till och med Kyrkbyn ännu vid 1800-talets mitt två 
smeder, som tillverkade handsmidda Rar. Om den ene av dem, 
Erik Dalrot, berättas, att han alltid, innan han satte i gång med 
ett arbete, frågade kunden: A du peningga (har du pengar) ? Om 
svaret blev nekande, sade han: / wi fel smajd da äu a faj peningga 
(jag hinner väl smida, då du har fått pengar). 

Brunnsberg var den förnämsta klensmidesbyn, och det berättas, 
att i denna by liar och knivar tillverkades endast till husbehov. 
Vi återkomma nedan (s. 169) till den mycket mångsidiga smides-
byn Brunnsberg. Även i grannbyn Loka funnos bekanta klen-
smeder. S jur Anders Andersson, född i Brunnsberg och gift till 
Loka, sysslade sålunda med både klensmide av olika slag och 
järntrådsdragning. Han utförde sina arbeten endast på beställning. 
Spik Anders Persson var också klensmed och en mycket mång-
sidig sådan. På beställning tillverkade han bördjärn, transtolpar, 
knivar, sylar, spik, klackjärn, yxor, kulformar och koskällor. I 
koskällorna brukade han smida in något mässing. Två riksdaler 
var hans vanliga pris för en yxa. Spik Anders lockades, som de 
flesta Lokasmederna, ett tag till Långön. Han trivdes emellertid 
ej med det osjälvständiga arbetet på bruket, utan återvände snart 
till sin egen smedja. 'Klumbarna', som han skulle smida av, skaf-
fade han från Fredshammar.5  

I Rot bodde Håll Olof Olsson, som var en berömd gjutare i 
mässing och silver; bl.a. beställdes vigselringar ('lövringar', se 
kap. 3, s. 133) allmänt hos honom. Samma by tillhörde Hed 
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Per Larsson, som levde vid mitten av 1800-talet. Han gjorde klubb-
lås, knivar, borrsvängar, navare, hovtänger m.m. Vidare utförde 
han reparationer av alla slag. Till navare köpte Hed Per gamla, 
utnötta liar, som slogos samman och välldes ihop till tenar. En 
sådan ten innehöll en tredjedel stål. Annars köpte Hed-Per sina 
ämnen från Långön, men han brukade inte vara nöjd med dessa 
ämnen, emedan de hade alltför stora dimensioner för hans små-
smide. Hedgården var en typisk smidesgård; Per arbetade i samma 
smedja som far och farfar.6  I granngården bodde en annan skicklig 
smed, Hed Hans Larsson, känd även för sin väldiga styrka. På 
Holen bodde den berömde bössmeden Böss Lars (se nedan s. 178). 

En liknande smidesgård genom flera generationer var Gum-
gården i Liden. Här hade man specialiserat sig dels på plogar, dels 
på skällor av plåt. 

På Näset — annars gårdfarihandelns by — funnos ända långt 
fram över mitten av 1800-talet flera smidesgårdar. I Grubbgården 
tillverkades söm och skospik. En vida bekant storsmed var Ulmas 
Erik, som hade specialiserat sig på tillverkning av ytterligt vassa 
knivar. Han stämplade alltid knivblad med tecknen till olika 
månfaser, alltefter det skede, som månen befann sig i, då kniven 
gjordes. Genom att se på dessa tecken kunde han genast konsta-
tera, om en viss kniv i hans lager var bra som täljkniv, slaktkniv 
etc. Även vassa filar och annan smidesredskap tillverkade han. De 
huggna filarna härdade han på så sätt, att han doppade dem 
ömsom i strömmingslake och ömsom i bockhornsmjöl. Ulmas 
Erik var även filosof och diktare; en strof ur »En smedvisa» må 
anföras: 

Du, som har modlöshet uti barmen, 
Se, huru smeden rår på metallen! 
Styvt är väl järnet, men ej som armen. 
Gud tröste den, som en gång i harmen 
Fått smedens näve i skallen! 

Frost Per på Näset smidde de flesta skruvstäden till klensmedjorna 
i socknen. Andra Näskarlar gjorde lås samt beslag till färdspannar 
och kistor. Många smeder i samma by sysslade med tillverkning 
av skospik. Efterfrågan på denna i Dalarne och Norrland var så 
stor, att somliga gårdfarihandlare hade skospik med sig som enda 
handelsvara.' 
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Skärnål. ULMA. eCIP. 	  

Även i laggarbyarna (om dem, se följ. kap.) funnos flera stor-
smeder. Byn Gåsvarv uppges sålunda ha varit ungefär jämnt för- 
delad mellan smide och laggning. Något av samma mångsidighet 
återfanns i Garberg och Blyberg. Bössmeder funnos ej blott på 
Holen, utan även i Kåtilla och Evertsberg (se om dem nedan s. 178). 
I Venjan uppger gammalt folk, att björnsaxar köptes från Älv- 
dalen. Det har emellertid ej varit möjligt att få reda på, i vilken 
by dylik tillverkning skulle ha bedrivits. Likväl minns man, att 
tillverkning av trampsaxar för räv och annat småvilt förekommit 
i Evertsberg. Västermyckeläng hade en gård, där männen i flera 
generationer bedrevo tillverkning av plogar. 

Slutligen må nämnas, att praktiskt taget varenda älvdalskarl 
var kunnig i tillverkning av mässingshäktor. Arbetet var i och 
för sig enkelt;8  märkligt var, dels att man gjorde häktor på alla 
upptänkliga lediga stunder, även när man var på vandring utom 
socknen eller t.ex. vid fäbodarna, dels att somliga häktmakare 
hade drivit upp konsten till en sådan snabbhet, att de t.ex. kunde 
sitta vid kvällsbrasan i en främmande gård och låta en formlig 
ström av nytillverkade hyskor och hakar trilla ned i den på ett 
säte uppställda hatten. överallt i de nedre Dalasocknarna hör man 
gammalt folk uttala sin beundran för den älvdalska färdigheten i 
häkttillverkning. Barnen kunde sitta i timmatal och se på, hur 
hyskor och hakar strömmade ned i 'gråens' hatt. 

Älvdalens märkligaste smidesby var utan all jämförelse B r unn s-
b e r g. Icke i någon annan by bedrevs metallarbetet så allmänt och 
med en sådan mångsidighet i fråga om både tillverkningsmetoder 
och tillverkade varor. Det uppges, att ännu något efter mitten av 
1800-talet hade man smedja i tre fjärdedelar av byns gårdar. 
I de gårdar, där man hade ont om manlig arbetskraft, deltogo 
kvinnorna allmänt i smidesarbetet. Dels skötte de blåstunnorna 
eller de fyrkantiga blåskistorna, dels hanterade de storsläggan vid 
utdragning av järn och drogo 'vinden' vid järntrådsdragning. 
Utom smedjan var även stugan arbetslokal. Här brukade man vid 
skenet från kvällsbrasan utföra en del mindre smidesarbeten, 
såsom det sista färdigställandet av skärnålar och sylar. När man 
skulle ta upp hålet i skärnålen, värmdes denna i spisen. Ett litet 
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städ brukade finnas i stugan; på en av väggbänkarna hade man 
också ett skruvstäd, avsett att användas, då man filade det ena 
eller andra arbetsstycket. Även under vinterns färder efter hö till 
de 4-6 mil avlägsna ängena i norr brukade man sitta på lasset 
och fila och polera sylar eller skärnålar. Handelsfärdernas kvällar 
i hälsingska och andra gårdar fylldes ut med liknande filnings-
arbete och med tillverkning av häktor. 

Att räkna upp samtliga de metallvaror, som förfärdigades i 
Brunnsberg, är knappast möjligt; ett försök skall dock vedervågas. 
Av järn och stål gjorde man sylar, skärnålar, skospik, alla järn-
delar till linberednings- och spånadsredskap, vävspännare, nycklar, 
liar (endast till husbehov), dynggrepar, skospik, hästskosöm, 
tänger av olika slag, bl.a. för häkttillverkning, plåtskällor, allt 
slags smide till körredskapen, slipstensvevar, borrar, borrsvängar, 
metkrokar, hamrar, skovelskoningar, spadblad, lås, gångjärn, 
strumpstickor och järnpipor. Mässingstråd bearbetades till hyskor, 
hakar och snösockkedjor, koppar till kärl av olika storlekar.9  

Hur skaffades nu materialet till alla dessa smidesvaror? Myr-
järnstillverkningen hade ju upphört vid denna tid, och om en 
och annan gård kanske hade någon f ella kvar, räckte den inte långt. 
Det gällde att skaffa sig järn på andra sätt. Först och främst tog 
man vara på allt upptänkligt skrot; mest var det väl sönderbrända 
tackjärnsgrytor och trasiga järnverktyg. Även genom byteshandel 
i andra Älvdalsbyar ökade Brunnsbergskarlarna på sitt förråd av 
järnskrot. Då man smälte om skrotet, kallades den första smältan 
f resa; den var föga användbar. Efter ännu en smältning fick man 
fint järn till söm, skospik m.m. Redan mycket tidigt började man 
köpa järn på bruken. Är 1767 får Hälphers veta, att myrjärnet 
är mest tjänligt till liar. Men, tillägger han »här förfärdigas äfwen 
annat smide, såsom yxor, spik, spadar m.m., men dertill förskaffa 
de sig Bruks-jern, hwilket dock icke utan i nödfall tages till Liar» 
Oftast besöktes nog vid den tid, vi behandla, Långön för detta 
ändamål, men många begåvo sig även till Fredshammar i Orsa 
för att köpa ämnesjärn. Sedan de små vatthammarbruken i Älv-
dalen kommit i gång, kunde man byta till sig material även där. 
Ett sådant bruk (Åsfors) fanns i Ugsiån vid Åsen, ett annat i 
Rämmaån i Västermyckeläng. Tommos Nils Andersson gjorde 
försök med ett vatthammarbruk i Knärån nära Brunnsberg, men 
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Maskin för tillverkning av sy- o. knappnålar, metkrokar m.m. Där framför 
synas stansar, varmed nålsögon höggos upp. På ömse sidor ligga mallar för 

böjande av metkroksämnen. Rots Skans. Foto Ewert Abs. 

det lönade sig inte, varför han snart lade ned det och övergick till 
kopparsmide.11  

Hur fick man det stål, som behövdes för eggverktyg av olika 
slag? I Evertsberg minns gammalt folk, att myrjärnsfällan smältes 
om tre gånger, varvid det smälta myrjärnet varje gång passerade 
genom kolbrasan på härden och hamnade i en form under härden. 
Sedan smältan tre gånger passerat genom kolbrasan, ansågs 
järnet nog hårt att kallas stel/ och användas till eggstål i liar, 
knivar, yxor m.m.12  I Brunnsberg talar man om en extra blåsning, 
varvid materialet bestod dels av skrot, dels av fresur från den 
första blåsningen. Skrotet och fresur lades tillsammans på kol-
elden och smältes ihop. När smältningen var klar, togs fällan upp 
och bearbetades med storsläggan på städet. Därefter klövs den 
med en yxa till lämpliga bitar." 

Småningom började man skaffa även stål från bruken. Everts-
bergskarlarna, som foro vida omkring, köpte kontant eller bytte 
mot laggkärl till sig stålbitar på 8-10-12 tums längd. Särskilt 
användbart stål till laggarverktygen ansågo de sig få på österby 
bruk i Uppland. För övrigt minns man även, att järn till laggar- 
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Smedja i Brunnsberg. Foto Otto Back. 

knivarna hämtats från »Sud i Glasbrutjed», dvs. från Johannis-
holms glasbruk i Venjan. 

Men vi gå tillbaka till smidesbyn Brunnsberg. Klockan 2--3 på 
morgonen började arbetet i smedjorna, kallaste vintertiden dock 
ej gärna tidigare än vid tretiden. Ännu på 1920-talet mindes gam-
malt folk i byn, vilken vacker syn det var, när gnistregnet från de 
40-50 smedjorna avtecknade sig mot den sotsvarta vinterhim-
len. I de flesta smedjorna fabricerade man enbart skospik, och 
dessa s.k. skuospaiksmiur skilde sig avsevärt från vanliga smedjor 
med hänsyn till såväl inredning som redskapsuppsättning. Ett 
normalt dagsverke borde ge minst ett halvt tusental skospik, och 
enligt somliga sagesmän smidde ingen mera än 1200 skospik på 
en dag. Andra berättar emellertid om Back Erik Andersson, som 
gjorde 3000 skospik på en dag; då var han på kvällen alldeles 
uppgiven av trötthet. Hästskosöm var den näst vanligaste pro-
dukten. 

Jordbruksarbetet hindrade i stort sett allt smide under den 
ljusa delen av året; tillfälliga reparationer företogos givetvis vilken 
tid på året som helst. Ett arbete som på hösten tog bort mycken 
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Smedjor ( • ) i Brunnsberg 	övr. gårdshus). Gun Björklund efter Otto Back. 

tid för smidet, var kolningen; somliga Brunnsbergskarlar tillver-
kade så mycket träkol, att de sålde överskottet till Långö bruk. 
Även körningen av hö och ved medförde förargliga avbrott i smidet. 

Kvinnorna voro, som vi redan omtalat, med i smedjan; de 
trampade bälgen och hanterade storsläggan. En över hela socknen 
känd smideskvinna var Klattertytt. När man i Klattersmedjan 
skulle 'räcka ut' järn, var hon alltid med och skötte storsläggan, 
och då var hon and sakt duktig bdunk-d (duktig att banka på), 
sade grannarna. Handelsfärder med skospik och hästskosöm 
gjorde hon varje år; en ung brorson hade hon med sig på färden. 
De använde endast dragkälke, och lasset brukade vara mycket 
tungt. Mest färdades de i Mora och på Soll. Matsäck ville Klatter- 
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Tobakspipa av järn. Gun Björklund. 

tytt aldrig ha med sig på färden, utan i gårdarna bytte hon till 
sig mat för söm och skospik. Trots allt arbete i smedjan, hemma 
i stugan och på handelsfärder hann hon också med att köra foror 
och hö på vintrarna. Hon var precis som en karl, sade de som 
kände henne. 

Hur skospiktillverkningen tekniskt gick till, har beskrivits på 
annat håll," så ock de flesta övriga järnarbetena. Hård Mats 
Nilson och några andra Brunnsbergskarlar gjorde tobakspipor av 
järn, och denna tillverkning har veterligen ej skildrats tidigare. 
Så här gick den till. En plåtbit till piphuvud klipptes till och 
formades över ett helt litet städ, särskilt avsett för detta ändamål. 
Pipans fal (skafthylsa) formades därefter till och fästes vid 
piphuvudet med järntråd, varefter huvud och skaft löddes ihop 
med mässing. Med hjälp av stans formades en plåtbit till lock. 
'Kruset' på locket, som fanns i flera olika mönster, stampades 
till med en särskilt härför avsedd stamp. Vid locket fästes en 
krok av järntråd som lås, och så fästes locket vid piphuvudet. 
Pipskaftet svarvades av älghorn; man använde bitar av hornets 
yttersidor härtill. Till slut passades skaftet in i falen, men innan 
pipan ansågs fullt färdig, skulle den också putsas och poleras. 
Detta 'finarbete' brukade man utföra under vinterns långa färder 
efter myrhö; samtidigt polerade man filar, skärnålar och gamla 
knivar. De i Brunnsberg tillverkade tobakspiporna såldes mest inom 
socknen. Brunnsbergskarlarna brukade ta med sig ett lager pipor 
till kyrkan för att sälja dem ute på kyrkbacken efter gudstjänstens 
slut. I synnerhet Väsakarlarna voro noga med att bara vilja ha 
Brunnsbergspipor. Om Hård Mats någon söndag icke kom till kyr-
kan, frågade de: Avid sit Pip-Mäs nod i dög (har ni sett Pip Mats 
något i dag) ? Men även på handelsfärderna till Norrland brukade 
älvdalingarna taga med sig ett litet lager av tobakspipor från 
Brunnsberg. 

Ett arbete, som krävde stor teknisk skicklighet, var järntråds- 
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Vid piptillverkning använda redskap. Foto Ewert 

dragningen." Även denna konst var ojämförligt mera spridd i 
Brunnsberg än i någon annan Älvdalsby. Järnet till järntråds- 
arbetena (nålar, strumpstickor, metkrokar m.m.) skulle vara av 
god kvalitet och framställdes därför helt av skrot. Redskapet vid 
själva dragningen kallades 'järntrådsvind' eller 'järntrådsbock'. 
Järntråd gjordes i alla möjliga grovlekar, från den grövsta, som 
användes till snösockkedjor, till den allra finaste, av vilken man 
fick strängar till psalmodikon. Det tunga vevandet av järntråds-
vinden var oftast kvinnornas sak. Vid de första, stretiga drag-
ningarna av järnet måste man lägga sig mot spakarna med hela 
sin makt. Småvuxna kvinnor eller unga flickor kommo här ingen 
vart, om de inte gjorde sig tyngre än de av naturen voro. De 
brukade därför ta en skinnsäck på ryggen, och i den lade de 
antingen en huggkubbe eller ett mindre städ. Till filning och 
putsning av arbetena använde järntrådsdragarna alla lediga stun-
der, såsom kvällar i fäbodarna, regniga dagar på myrslåttern 
och under långa färder efter hö genom de vintriga skogarna. 

Även mässingstråden till hakar, hyskor och snaror drogo Brunns-
bergskarlarna själva. Mässingen skaffade man från Skultuna bruk 
i Västmanland. Den köptes i form av billig, grov tråd, som sedan 
i järntrådsvinden hemma i byn drogs till tråd av den finhet 
man behövde. Om mässingssnarorna — som ersatte de äldre 
tagelsnarorna — tillhörde 1800-talets förra hälft är ovisst. Är 1863 
säger Gustaf Schröder: »De fördärvliga mässingssnarorna äro 
redan i bruk i en del socknar i öster-Dalarne, men däremot äro 
de ej kända i Väster-Dalarne och Venjan.»" 
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Järntrådsvind. (Hemb.) 

En och annan kopparslagare fanns i olika byar i Älvdalen, 
men i Brunnsberg arbetade ett flertal personer i detta yrke, och i en 
gård voro karlarna kopparslagare i flera generationer. Tomten, 
där den gårdens smedja stått, kallas än i dag Kupäsmija. En 
gammal bok 17  berättar om kopparsmidet i Brunnsberg: »Brunns-
berg var förr vida berömt för sitt kopparsmide. En sägen berät-
tar, att en främling, som för något brott förklarats fågelfri och 
eftersöktes av myndigheterna, flytt dit upp. Han bad byborna om 
skydd och hjälp. Finge han stanna bland dem, lovade han lära 
dem något, som skulle göra byn rik och berömd. Han fick stanna. 
Så lärde han dem smälta om koppar och tillverka kärl därav. 
Ryktet om brunnsbergarnas skicklighet spred sig, och snart fingo 
de beställningar från stora delar av Dalarne. Gamla kopparkärl 
skickades upp ända från socknarna nedom Siljan för att smältas 
om och smidas till nya.» 

Denna omsmältning av gamla kopparkärl var nu bara en av 
kopparslagarens uppgifter. Han gjorde även nya kopparkittlar och 
kopparpannor," han reparerade gamla kärl, och han tillverkade 
plåtskällor, ty vid dessas hoplödning måste koppar användas. 
Småbitar av kopparplåt lades in i skällans alla sömmar." Koppar 
till de olika arbetena skaffade man sig dels genom att byta till sig 
kopparskrot på handelsfärder, dels genom kontant köp i Falun 
eller Röros. 

Kopparslagaren Danils Anders Larsson på Näset hade fått sin 
utbildning som lärling hos en mästare i Linköping. Det var en 
mycket hård skola, som emellertid gjorde Anders till en erkänt 
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Danils Anders Larsson. (Hemb.) 

skicklig yrkesman. Han hade sin smedja längst österut på Näset, 
och dit kom folk med sina kopparkärl från alla de centrala och 
sydliga Älvdalsbyama. Danils Anders var en mycket talun man, 
och många repliker av honom minns man än i dag, så Lex. föl-
jande. Någon frågade honom, hur i fridens dagar han kunde kosta 
på sig att ha så många barn och försörja dem alla. Då svarade 
Anders: n i ba tö lat eunårn go lite strajdera 'det är bara att låta 
hammaren gå lite fortare'.2°  

Vi övergå till att nämna några ord om Älvdalens bössmed er." 
Sådana funnos, som redan nämnts, i Kåtilla, i Holen och framför 
allt i Evertsberg samt Dysberg. 
12 
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Man kan undra, hur älvdalingar lärt sig en så invecklad teknik 
som bössmidets." Det bör då erinras om, att tillverkning av bös- 
sor redan i äldre tid ej var så alldeles okänd i norra Sverige. I 
Hälsingland funnos i slutet av 1500-talet 28 'rörsmeder', dvs. böss-
smeder, som arbetade åt Kronan. Redan på 1600-talet tillverka- 
des gevär även i Härjedalen, och i början av 1800-talet fanns en 
berömd bössmed, Anders Andersson, i Lillherrdal. Jämtland hade 
gevärstillverkare i Offerdal, Häggenås, Stugun, Revsund och 
Berg.23  Då man grubblar över, var de älvdalska bössmederna ha 
kunnat lära sig det svåra yrket, behöver man alltså inte tänka på 
Kronans verkstäder i Arboga och på andra håll. Trots att böss- 
smidet var så pass spritt även i norra Sverige, vilade det i folkets 
ögon alltid något obegripligt och övernaturligt över det. Böss-
smederna i Evertsberg ansågos i alla grannbyar och grannsock-
nar som trollkunniga; så t.ex. berättar man i Lima, att de hade 
dödskallar i kol-låren.24  

I Kåtilla var Martisgården bössmidesgård. Den siste bössma-
karen här var Martis Erik Ersson (1844-1918). Han tillverkade 
finkalibriga bössor för fågelskytte, men främst 16 kalibers älg-
studsare. I motsats mot bössmederna i Evertsberg övergav han 
helt den gamla tekniken och införde alla de nyheter på området, 
som uppfunnos under 1800-talets senare hälft. Han fick också 
uppleva, att jägare till och med från Evertsberg kommo och 
beställde bössor av honom." 

Älvdalens mest namnkunnige bössmed, Byss (1. Böss) Lars på 
Holen, levde på 1700-talet och nådde en för vanliga människor 
fullkomligt oförståelig skicklighet i yrket. Redan som yngling 
var Lars en inbunden, grubblande enstöring. Han vantrivdes bland 
byns ungdomar och höll sig borta från deras sällskap. Största 
delen av sin lediga tid tillbragte han sittande vid Saurbrunn, en 
järnkälla i närheten av Porfyrverk,et; hit hade lagts en gång-
spång över Fljoten, den stora, sanka myren mellan Holen och 
Näset. En kväll, när han satt vid Saurbrunn, fick han besök av 
en fint klädd, lång och mörk herreman; det behöver nog inte 
sägas, vem det var. Den fine mannen och ynglingen träffades flera 
kvällar vid Saurbrunn, och småningom erbjöd sig herremannen 
att lära Lars att tillverka fullkomligt såra bösspipor (sådana, att 
allt, man sköt på, dödades). Som ersättning fordrade han Lars' 
själ. Nästa kväll, de träffades, hade den Onde med sig ett kon- 
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Bössmeden Tommos Erik Ersson 
i Evertsberg, född 1837. Han vis-
tades en tid i Eskilstuna för att 
öka sin färdighet i bössmides-
konsten. 

trakt; i detta bestämdes bl.a., att Lars en viss dag skulle 'göra 
av med sig' (begå självmord), så var den Onde säker på att få 
hans själ. Då Lars skulle underteckna kontraktet, stack den Onde 
med en nål hål i ynglingens finger, och med sitt blod skrev Byss 
Lars under kontraktet. Skriva sitt namn kunde han inte, utan 
det fick herremannen själv göra, men Lars ritade sitt bomärke 
under namnet, och det räckte. 

Den Onde uppfyllde till alla delar sina åtaganden enligt kon-
traktet. Byss Lars' gevär blevo sarare än varje annan bösstill-
verkares. En gammal älvdaling får berätta ett av de otaliga exemp-
len härpå: »Håll Olof hittade på Långö bruk en riktigt bra stålbit 
till en bösspipa. Så var han till en smed i Evertsberg med ämnet 
och trodde, att nu skulle han få en riktig bössa. Men annat blev 
det. Vi provsköto, Olof och jag, och då visade det sig, att bössan 
inte alls dödade. Ig edd tuords stell-upp rove aä ener (jag hade 
vågat ställa upp min bakdel som mål för den). En vinter, när jag 
var på Rymnäs, hade jag Olofs bössa med mig och sköt på en 
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järpe. Men fastän järpen for mitt itu, så bakdelen damp i backen, 
så fortsatte den främre delen med vingarna att flyga. Morfar Per 
var också på Rymnäs den där gången, och han hade en Byss-
Larsbössa. Den lånade jag, och den första tjäder, jag sköt på, 
damp genast, sos da-n duppe stikkaä i wattneä (som när man 
doppar en sticka i vatten). Varken jag eller Per kunde se något 
kulhål på tjädern, men när vi tittade noga efter, så hade skottet 
nuddat halsfjädrarna. Så den bössan var verkligen sar. Byss Lars 
smidde också bösspipor bara somliga dagar, då månen var i 
nedan.» 

Genom sitt kontrakt med den Onde blev Byss Lars också fram- 
synt (såg övernaturliga ting), och många äro berättelserna härom. 
En söndag var han i sällskap med en granne på väg hem från 
Käringbergs fäbodar; de hade hämtat var sin börda 'sovel' (mjölk- 
produkter) där. På östra sluttningen av Käringberget stannade de 
för att vila. Dagen var varm, och sunnanvinden förde fram till 
dem klangen från kyrkklockorna. Grannen knäppte sina händer 
till andakt, men Byss Lars reste sig och började sparka med skon 
i mossan. Därvid blottades ett lager av rent silver. Då glömde 
grannen sin andakt och blev mycket ivrig att ta åt sig av silvret. 
Men Byss Lars sade: 'Nej, tiden är inte inne än'. Och så sparkade 
han mossan till rätta igen. 

Staffan Anders på Åsen berättar: »Byss Lars fick se en underlig 
fågel en gång, då han var ensam ute på Kolmarkskölen. Den där 
fågeln flaxade framför honom på stigen så länge, så till slut sköt 
han den. Sen, då han hade kommit hem till Holen, så sade de åt 
honom, att han skulle gå till en kulla, som hette Ragnel; hon hade 
kommit från Lillherrdal, den där kullan, och du vet, att i Lill-
herrdal äro de trollaktiga litet till mans. Han gick dit, och hon 
klagade för honom, att han hade skjutit henne. Och sen, inte så 
långt efter det där, så dog hon.» 

Den i kontraktet bestämda dagen kom något år på 1800-talet; 
de flesta säga 1818. Alla minnas, att det var på själva Bönsönda-
gen. Folket i Byssgården for till mässan, men Lars följde som 
vanligt inte med. I stället tog han sin allra såraste bössa, och just 
då det ringde samman gick han till en plats norr om gården, som 
kallades 'Kråkan'. Han laddade bössan med en kula, som han 
hade fått av den Onde, föll på knä vid gärdsgården och sköt sig 
rakt genom hjärtat. På det ställe, som fuktades av hans blod, har 
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Bösspipa från Älvdalen. ULMA. 

  

sedan dess aldrig ett grönt strå växt. I stället lyste ett blåaktigt 
sken där under mörka kvällar. 

Många underliga händelser voro förknippade med Byss Lars' 
död. På kvällen samma dag gick en karl från Holen utefter den 
steniga gångstigen från byn fram till landsvägen. Marken här var 
sank och dyig och full av sten. Där mötte mannen en droska, som 
var förspänd med två stora, svarta hästar. På kuskbocken satt en 
lång, mörk herre i hög hatt, och Holkarlen hörde, hur han mum-
lade »Bössmed! Bössmed!» Och ändå körde droskan med en så 
rasande fart, att det sprutade som eldkvastar från hjulen. 

Samma kväll var en gammal gumma på väg från Kyrkbyn till 
Rot. Just där en knagglig stig vek av från landsvägen och till 
Holen, blev hon upphunnen av en 'storvagn', som drogs av två 
svarta hästar. Två fina herrar sutto i vagnen, och gumman ropade 
till dem, att de körde fel; de kunde inte komma fram med stor-
vagn den vägen. Men de åkande ropade, att de visste nog rätta 
vägen; de hade farit den många gånger förut. Då gumman frå-
gade, vart de skulle, svarade herrarna: »Till Holen och hämta 
bössmeden!» 

Den döde Byss Lars släpades till en skogbevuxen plats mellan 
Holen och landsvägen. Platsen kallades Kwist-i-rass. Där grävdes 
liket ned med alla kläderna på och utan kista." 

Ingen by i Älvdalen var helt bössmedsby. Även i Evertsberg 
och Dysberg var det endast i några få gårdar, som man ägnade 
sin från jordbruket lediga tid åt att tillverka bössor. Även de flesta 
smederna i dessa byar gjorde i stället yxor, täljknivar, liar och 
laggningsredskap. Om Olof Bagge, som enligt sägnen var den 
förste smeden i Evertsberg,' berättas, att han smidde så vassa 
liar, att om man kastade en ulltott i en bäck och satt en av 
Bagges liar med eggen motströms, så skar lien totten mitt itu. 
Bagge lär ha dött en våldsam död. Han var på väg bort från byn 
med häst och full klövjebörda av yxor. Strax söder om kapellet 
blev hästen av någon anledning skrämd; och då Bagge skulle 
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Evertsbergs kapell. ULMA. 

hejda den, föll hela bördan av yxor över honom och skar ihjäl 
honom. Till minne av händelsen satte Evertsbergskarlama på 
platsen upp den fattigstock, som numera finns inne i kapellet. 

Bösstillverkningsgårdar voro i Evertsberg Tommos och Mitjål. 
Utom bössor gjorde Tommoskarlarna också lås och järnverktyg. 
Om Evertsberg inte, som många trott, var en bössmedernas by, 
var den i stället i enastående utsträckning redan tidigt en bös-
sornas by. Det var mycket få gårdar, där man hade bara en bössa. 
En jagande Evertsbergskarl skulle helst ha fyra bössor: brind-
byssa (älgstudsare med grov kaliber och lång pipa), byönnbyssa 
(bjömstudsare med grov kaliber och något kortare pipa), milld-
byssa (med något 'grannare' kaliber, ofta använd vid vildrensjakt) 
och fugelbyssa (med fin kaliber, använd vid jakt på fågel eller 
ekorre). Dessutom fanns det olika storlekar av alla fyra slagen. 
Bössorna gjordes alltid på beställning,28  och om smeden inte hade 
en borr för den av kunden önskade kalibern, förfärdigade han 
utan vidare en borr, avsedd för uppborrning av just denna böss-
pipa. Inte ens för högst ovanliga beställningar ryggade Everts-
bergssmeden tillbaka. Så t.ex. gjorde Tommos Per åt konung 
Oscar I en bössa, som var grovkalibrig som en syring och skulle 
användas vid säljakt. 



183 

Uppsättning av Evertsbergsbössor på Rots Skans. Foto S. Björklund. 

Bössmeden åtog sig även reparationer av bössor. Dessa kunde 
ha sina risker. Så t.ex. fick Tommos Per en gång en bössa från 
Norrland till lagning. Det var en mynningsladdare (knallattbyss), 
och dessa voro besvärliga, för man kunde inte se, om det var ett 
skott eller något annat skräp i dem. Det var något fel på låset, 
varför Per skruvade loss stocken och tog bort fjädrarna. Så tog 
han pipan med de låsdelar, som sutto fast, och lade den på härden 
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Bössmeden Tommos Per 
Ersson, Evertsberg. 

med låsänden i själva kolhettan; den andra änden av pipan höll 
han i handen. Bössan var laddad, och när skottet gick, for kulan 
alldeles förbi höften på Per och tog i väggen bakom honom. Att 
det inte tog i höften var så mycket större tur som Per ända sedan 
sin ungdom var ofärdig. Vid 20 års ålder fick han värk i knäet, 
och under den sommar, han låg i denna värk, läste han igenom 
Bibeln två gånger och lärde sig dessutom spela fiol. Trots sina 
besvärligheter med benet blev han 94 år gammal. En tid bodde 
han med sin bror Erik och sin syster Anna på gården Heden, 
som låg vid vägen till Oxberg litet nedanför byn Evertsberg. 
Senare flyttade bröderna till var sin gård inne i själva byn, medan 
Anna med sin familj bodde kvar på Heden. Erik var som hela 
Tommosläkten bössmed, men dessutom en mycket flitig nyodlare. 
Om hans kroppskrafter vittna än i dag stenmurar och stenrösen 
både hemma på gården och i Ivarsbodarna." 

Vi övergå till att nämna något om försäljningen av smides-
varor från Älvdalen och framkasta då först frågan: ha älvdaling-
arna någonsin sålt obearbetat järn, alltså myrjärn, till andra byg-
der? Särnaboma sålde myrjärn till den stora smidesbygden Lima, 
men om liknande export från Älvdalen åt detta håll finnas veter-
ligen inga uppgifter. Om försäljning av halvfabrikat ('ämnen') 
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berättar traditionen i byarna Kittan, Liden och Klitten. Dessa 
byar hade ett stort antal blästor både vid Rymån och vid dess 
tillflöden samt i trakten av Svartbergs och Balsers fäbodar. Myr-
järnet, som man producerade här, lär man ha smitt ut till ämnes-
järn i Amberrajs vid Rymån och därefter vintertid forslat det 
till marknaden Jämtmot på gränsen mellan Våmhus- och Orsa-
kölarna.3° 

Den muntliga traditionen har sålunda ingenting att förtälja om 
export från Älvdalen av fullkomligt obearbetat myrjärn (fellur). 
Om man går till äldre, skriftliga källor, blir resultatet lika nega-
tivt. Det tycks alltid ha varit järnvaror och icke järn, som älv-
dalingarna förde med sig på lasset eller dragkälken. En herreman, 
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som besökte Älvdalen år 1735, säger: »Dess näring består, utom 
svag åkerjord och tämmelig god boskapsskötsel, mest i myrjems-
smide, hvaraf allehanda slags redskap, liar, spik, hästskor och 
slikt, förfärdigas och föres öfver till Norrige samt förbytes emot 
fiskevaror, hästar och litet lurendrägeri (smuggling), för nämli-
gast tobak.» 31  En norsk författare 32  berättar visserligen att »Jern 
fra Dalarne» såldes på Grundsets stora marknad vid Elverum, 
men uppgiften säger oss inte mycket; dels kan järnet ha varit från 
Säma, dels kan ordet »Jern» möjligen avse järnvaror. En lands-
hövding omtalar vid början av 1800-talet, att »uti Elfvedalen till-
verkas något myrjern, hvaraf husbehofs- och en obetydelig del 
af salusmide, bestående af liar, hästskor, samt långrefs- och met-
krokar, förfärdigas.» 33  

Hur långt färdades de järnvaruförsäljande älvdalingarna med 
sina dragkälkar eller hästlass? Linné, som omtalar, att folk från 
andra bygder på hans tid brukade bege sig till Älvdalen för att 
köpa Rar, fortsätter: »Med det, som då övrigt är, fara de utför 
landet till Stora Tuna, och där hålla de sin marknad om Pingst.»34  
Av ett sockenstämmoprotokoll från 1853 framgår, att älvdaling-
arna sålde järnvaror ända borta i Stockholm; som skäl för an-
stånd med att återbetala undsättningslån anföres nämligen bl.a., 
»att Cholerafarsotens utbrott i Hufvudstaden och andra delar af 
Riket tillintetgör för detta år den eljest icke obetydliga förtjenst, 
som Socknen kunnat hafva och andra år haft på dess handel med 
ståltrådsarbeten och smiden.» 35  Det förefaller ytterst troligt, att 
älvdalingarna voro med och sålde hemmatillverkade järnvaror 
även på Grundsets marknad, ehuru traditionen i bygden endast 
vet om forkörning av järnvaror från vatthammarbruken. En 
norrman 36  berättar: »Dalkarlarna kommo genom Trysil och 
bodde mest i byn Hernes nordöst om marknadsplatsen. På som-
liga gårdar bodde nästan bara dalkarlar, och en stor del av 
handeln skedde där; annars brukade svenskarna samlas på det 
s.k. Svensketorget på själva marknadsplatsen med sina varor. 
Dalkarlarna sålde spik, hästskor, hästskosöm, liar, knivar, nålar, 
grytor, pannor, koklavar, hästskällor, smör, skinn och vilt, bl.a. 
björnskinn och björnkött. Det förefaller knappast troligt, att Lima-
karlarna ensamma presterade denna mängd äkta dalska varor; 
älvdalingama måste nog åtminstone under vissa perioder ha dra-
gits till denna mellersta Skandinaviens största marknad. 
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Evertsbergs siste bössmed, Tom-
mos Erik Ersson d.y. vid cirka 
40 års ålder. 

Den säkraste och rikaste kännedomen om försäljningsfärder 
och saluvaror få vi emellertid ej genom de gamla papperen och 
böckerna, utan genom älvdalingarnas egna berättelser, by för by. 

Två slags metallvaror — skospik och häktor — hade de allra 
flesta färdkarlarna med på lasset; de voro ju sådana, att de kunde 
stoppas in i ganska stora kvantiteter i vilket lass som helst. Sko-
spik såldes emellertid i sådan mängd, att många begåvo sig i väg 
med hela lass, bestående uteslutande av denna vara. Den var 
gångbar i de flesta Dalabygderna och överallt i Norrland utom 
hos lapparna.37  Vad åter mässingshäktorna beträffar, tycks det 
knappast ha funnits en enda by, där man inte 'gjorde' sådana 
(älvdalsmålet använde aldrig ordet 'smida' om tillverkningen av 
häktor). Även i de rena laggarbyarna gjorde man massvis med 
häktor. Både på dragkälken och i hästlasset kunde denna vara 
medföras utan större möda. Häktorna träddes upp på 'häkt.. 
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ringar' av växlande storlek, innehållande 2-6 dussin 'häktpar'. 
Det berättas att när Hans Anders Ersson var ute och färdades med 
laggkärl, han bar en mässingstrådsring på vänstra armen, och 
medan han gick bakom lasset, tillverkade han 'häktlyckor' samt 
ämnen till 'häktkrokar'. I en bytta baktill på lasset kastade han dem 
sedan vartefter de blevo färdiga. Krokarna klämde han ihop vid 
ett tillfälle, när han fick sitta stilla och arbeta med de därtill 
behövliga två tängerna. 

Så skola vi höra, vad de olika byarna ha att berätta om sina 
försäljningsfärder med metallvaror. I Brunnsberg var det vanligt, 
att företagsamma ungdomar av olika smeder i byn köpte ett så 
stort lager av skospik och hästskosöm som rymdes i bögen (den 
stora skinnsäcken). En dragkälke var tillräcklig för att forsla 
dessa varor. Färderna gingo mestadels till Soll, Rättvik och Lek-
sand samt till Hälsingland (in i lande5), där man bytte åt sig lin 
och blånor. Men det hände också, att en smed tog sig ledigt från 
arbetet i smedjan på en eller ett par veckor och med ett hästlass 
järnvaror begav sig till Siljanssocknarna för att byta åt sig järn-
skrot och annat behövligt.38  Ibland kunde man ha otur på en 
sådan färd. En Brunnsbergskarl färdades på Sollerön för att sälja 
hästskosöm. Han kom till en gård och bjöd ut sin vara. Men 
bonden i gården var just i smedjan och smidde hästskosöm, så 
att Brunnsbergssmeden förstod, att det inte skulle bli affär utav. 
I stället stod han och såg på, hur Sollkarlen smidde. Han såg, att 
Sollkarlen måste värma tenen flera gånger för varje söm. Då 
frågade han, om han fick smida i stället en stund. Det fick han, 
och så smidde han två söm för varje värma. Sollkarlen kunde inte 
nog förundra sig över en sådan skicklighet." 

I Loka brukade kvinnorna i motsats mot i Brunnsberg inte 
deltaga i själva arbetet i smedjan. I stället var det oftast de, som 
gjorde färderna, vilka mest gingo till Hälsingland. Mot spik, sko-
spik, klackjärn och knivar bytte de åt sig lin. Häktringar hade de 
också med sig, ty häktor voro en särskilt lättsåld vara." 

Rotenkarlarna brukade ställa sina försäljningsresor till Våmhus, 
Mora och Orsa samt ibland ända till Rättvik. Det var här smeden 
själv, som begav sig ut på färd, gärna åtföljd av en son. Mången 
Rotenpojke började färdas redan i tioårsåldern. Pojkens uppgift 
var att se efter hästen, medan fadern var in i stugorna för att 
bjuda ut sina varor. Mycket ofta gjorde Rotenkarlarna sina f är- 
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der så sent som på försommaren, efter vårkörningens avslutande. 
Varorna lastades på kärra. Matsäck och foder medfördes och bru-
kade räcka några dagar; sedan måste man byta åt sig mat. Annars 
såldes varorna mot kontant betalning." Hed Per Larsson stod 
hela vintern i sin smedja i Rot och tillverkade klubblås med till-
hörande nycklar från tidiga morgonen till sena kvällen. Frampå 
våren brukade man ha ett hästlass sådana lås färdiga, och då for 
han till grannsocknarna i söder för att sälja dem.'" 

Plogar, får- och getskällor, hästskor och annat småsmide från 
de centrala Älvdalsbyarna hade god avsättning inte bara i grann-
bygderna, utan också i Hälsingland och Jämtland. Plog- och 
skälltillverkaren Gum Per Andersson i Liden gjorde sina flesta 
försäljningsresor till Särna, där både plogar och skällor funno 
god avsättning. Grubb-bröderna på Näset brukade färdas till Rätt-
vik, Leksand och angränsande bygder. Varorna voro söm och 
skospik; de forslades på dragkälke, varvid den ene brodern drog 
och den andre sköt på. Resorna företogos på vårsidan, dock alltid 
i så god tid, att bröderna kommo hem 'på föret'. Grubb-bröderna 
drevo mest byteshandel; spannmål var den vanliga betalningen 
för de smidda varorna. 

Men de berömda Älvdalsliarna då, har man ingenting att be-
rätta om försäljning av dem? Mycket litet; bondetillverkningen 
av liar var vid denna tid så gott som dödad dels genom bristen på 
myrjärn, dels genom konkurrensen från bruken. Det berättas om 
en Brunnsbergsflicka, enligt somliga Fält-Anna i Rot,43  som ännu 
någon gång på 1$50-talet, då nöden grinade i gården, tog några 
tolfter liar i bögsfesslum (axelremmarna till skinnsäcken) och 
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vandrade med dem till Jämtland, där hon snart hade sin börda 
såld. Men det tilläggs uttryckligen, att dessa Bar voro tillverkade 
av en storsmed, som då redan hade varit död i många år. De 
gamla älvdalska liesmedernas kunder voro inte alls glada åt att 
inte längre kunna få de liemärken, de voro vana vid. Johannes 
Frost berättar,44  att hans far en gång mot slutet av 1850-talet 
befann sig på vandring till Kristiania för att söka arbete. Vand-
ringen gick genom Hedemarken med dess många storgårdar. 
I varenda gård, där Frost Anders tog in, klagade man, när man 
hörde, att han var älvdaling, över att inga älvdalsliar numera 
funnos att köpa. De hade genom sitt goda bett och sin lätthet haft 
en mycket god marknad. Det var tydligen en tillverkning, som 
hade upphört alldeles för tidigt. 

Ja, detta var nu älvdalingarnas egen syn på handelsfärderna 
med metallvaror. Men det kunde ju också vara roligt att få reda 
på, hur invånarna i de främmande bygderna sågo på de grdär, 
som bjödo ut varor åt dem. Tyvärr finns det mycket litet att 
berätta härom. Ett par utsagor kunna dock återges. 

I Rättvik minns gammalt folk att under årtiondena omkring 
mitten av 1800-talet brukade en älvdaling en gång varje år gå 
omkring i byarna och sälja strumpstickor, mässingskammar och 
mässingshäktor. Alla varorna hade han själv tillverkat. Han kal- 
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Fält Anna Larsdotter eller 
Åsper-mun i Rot. Foto 
Karl Lärka. 

 

lades allmänt Kånå-far. En sagesman kommer ihåg, att Kånåfar 
alltid brukade ta in i hans hem på den tiden, då han ännu var 
ett litet barn. Samtalet började varenda gång med att husbonden 
i gården frågade: Jaså, 1 lövi då, Kånd far (jaså, ni lever då, Kånå-
far) ? Lika regelbundet svarade älvdalingen: Ja, i liv ful litä (ja, 
jag lever väl litet). Och det tyckte den lille pojken var riktigt bra 
svarat:15  

En gammal man från den isolerade fjällbygden Frostviken i 
norra Jämtland berättar: »Under mina uppväxtår hörde jag gam-
malt folk tala om dalkarlar, som i deras ungdom reste omkring 
i dessa trakter med handelsvaror. Mest avyttrade de metallvaror 
av egen tillverkning, såsom hakar, hyskor, strumpstickor, mäs- 
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singskammar, ådersnäppare m.m. De brukade också ha arsenik 
med sig, men den varan såldes i smyg. På kvällarna brukade de 
sitta och tillverka saker av järntråd och mässingstråd, och de 
sades vara mycket flitiga. Dessa minnen av vandrande dalkarlar 
gå säkert tillbaka till tiden före 1850.»" 

Även senare ha älvdalingar besökt denna avlägsna fjällbygd, 
ty smeden Anders Persson i Gäddede (Frostvikens kyrkby) var 
född i Älvdalen år 1815 och vistades i hemsocknen ännu på 1840-
talet. Han torde ha flyttat till Frostviken någon gång på 1850-talet, 
ty i mitten av 1880-talet voro de strömsågar, som han byggde i 
Blåsjön och Ankarvattnet, redan gamla och förfallna. Persson var 
Frostvikens enda yrkessmed och kallades allmänt Gammelsmeden. 
På äldre dagar sysslade han mest med gälbgjuteri och annan gjut-
ning, och än i dag ser man i Frostviken hästpinglor, koskällor, 
rånjärn, skospännen och hängselsmiden, allt förfärdigat i Anders 
Persons lilla, gammalmodiga smedja och försett med kundernas 
initialer samt årtal. Gammelsmeden behöll ända till sin död fram-
emot år 1900 sin hembygds mål, sitt förskinn och sina träskor. 
Iran åtnjöt i bygden stort anseende både som yrkesman och som 
människa.' 

Till slut fråga vi oss: gjorde de älvdalska smederna sig stora f ö r-
tjänster på sitt intensiva arbete? I mitten av 1700-talet berättar 
Hfilphers, att älvdalingarnas sammanlagda inkomst av liesmidet, 
som då var i sin högsta välmakt, steg till 50.000 daler kopparmynt 
årligen. För att kunna bedöma, om detta var en god inkomst 
måste man räkna om penningbeloppet i spannmål, den tidens 
»index». En fackman 48  har gjort beräkningen: »På Linnés tid 
ägnade sig omkring 200 bönder i Älvdalen åt liesmide, och på 
Hillphers' tid hade antalet väl något ökat. Det torde då ej ha 
kommit stort mer än 200 daler kopparmynt på varje smed. Detta 
belopp motsvarade i den tidens pris ungefär fyra tunnor spann-
mål.» Detta var ett ingalunda föraktligt tillskott till vad jordbruket 
gav. 

Även Hans Järta, som vida bättre än andra ämbetsmän kände 
till Dalabefolkningens verkliga läge, ansåg, att det lönade sig att 
vara smed i Älvdalen. I sin femårsberättelse år 1822 49  säger han 
bland annat: »Elfdalsallmogen drager ståltråd, samt förfärdigar 
deraf och af andra metaller små arbeten, dels hemma, och dels 



   

193 

     

     

Knallhattbössa. ULMA. 

under utvandringar med dessa uti främmande orter, hvarvid 
vinsten ofta är betydlig.» 

I folkminnet ha endast spridda uppgifter om förtjänsterna på 
gamla metallhantverken bevarats. Om skospiken, den av oss 
behandlade tidens största försäljningsartikel, berättar man, att 
man brukade få sälja 100-200 spik i taget, och att man fick 24 
skilling för 100 st. Om man normalt tillverkade 1.000 skospik om 
dagen, blev dagsförtjänsten ingalunda dålig, detta väl att märka, 
om man ej räknade den tid, som försäljningsfärden krävde (och 
det gjorde man inte), och om man själv sålde sin skospik. De 
ungdomar, som färdades med från smederna upphandlade sko-
spikar, fingo givetvis nöja sig med en vida mindre dagsinkomst. 

En mycket lättsåld försäljningsartikel var också häktorna. För 
en häktring med tre dussin häktpar brukade man få 24 skilling. 
Inte heller förtjänsten på tillverkningen av hakar och hyskor blev 
dålig för en häkttillverkare som t.ex. Hansback Per Olsson (Roper, 
dvs. Rödper) på Näset. Om honom berättas det nämligen, att hakar 
och hyskor ramlade i en jämn ström ned i förskinnet som om det 
snöade, då han var i gång med avbitare, länktång och häkttång. 

Ännu bättre lönade sig bösstillverkningen. Låset till en enkel 
'knallhattbössa' kunde göras på en dag, och att göra hela bössan 
färdig tog en tid av omkring en vecka. En dylik bössa betalades 
med 15-20 Rdr. I byteshandeln bortsåg man nog helt och hållet 
från penningvärdet och såg endast till behovet av den vara, man 
bytte åt sig. Att göra en älgstudsare krävde normalt en tid av tre 
veckor, och en sådan bössa bytte Tommos Per bort till Sjungar 
Erik och fick ett läderrep av älghud i stället. I ett annat fall berät-
tas, att Guligs Erik Andersson omkring 1865 fick utföra 24 dags-
verken i ersättning för en av Tommos Jerk Per smidd fågelbössa, 
vilket torde motsvara cirka 12 Rdr. 

Det älvdalska gälbgjuteriets förnämsta produkt var de gjutna 
skällorna. Om deras värde i handeln på 1850-talet ha vi en exakt 
13 
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uppgift. Den ges oss genom ett brev till Gum Per Andersson i 
Liden från en handlande i Orsa, Buro Lars Ersson; brevet som är 
skrivet den 25 maj 1857, lyder så: »Jag undertecknad Betingar af 
Gumm Per Andersson i Helfdalen och Liden by 200 Skjälor Störe 
och minder Ett 100 af wart slag för en öfwerenskommen Köppe-
summa 75 Rigsd. Rsd denna Summa Skall betaldas wid Skjälors 
framkomst Som är betingade att wara i Orsa Kyrkobyn i Slutet 
af mars nästa år 1858.»50 



FEMTE KAPITLET 

VÄVSKEDSMAKARE 

I Venjan var under 1800-talets förra hälft varenda fullvuxen, 
normalt utvecklad man laggare; i Orsa tillverkade varje vuxen 
man slipstenar. Älvdalens näringsliv har, så långt vi kunna blicka 
tillbaka, varit mycket mera mångfaldigt och skiftande än i de 
ovannämnda bygderna. Abraham Hfilphers säger år 1757 härom: 
»Hantverksmän finnas nog i denna socknen: den ena hälftens 
hemmansbrukare äro tillika smeder, men de övriga äro alla 
laggare. Dessutom får man här flera arbeten gjorda än i mången 
stad kan erhållas. Här äro klensmeder, kopparslagare, urmakare, 
glasmästare, skinnberedare, garvare, sämskmakare, böss-smeder, 
nålmakare, klädstampare, svarvare, sadelmakare, tyskskomakare 
och bokbindare, ehuru de kunna vara olika förfarna i profession» i 

Även den muntliga traditionen berättar om åtminstone två 
yrken, som voro utslocknade på 1800-talet. Sålunda finnas halvt 
bortglömda minnen av, att armborst skulle ha förfärdigats »i en 
by bortom Evertsberg», och i själva denna by lära två män »för 
flera hundra år sen» ha tillverkat wiadklukkur, dvs, ur, vars alla 
delar voro av trä.2  

Ämbetsmän och turister från 1800-talets förra hälft komma 
genomgående med mycket förenklade uppgifter om det älvdalska 
hantverket; »i Älvdalen är folket öster om Dalälven smeder och 
väster om Dalälven laggare eller vävskedsmakare» heter det i 
ständig upprepning. 

Redan vid beskrivningen av smedernas arbetsliv ha vi haft till-
fälle att framhålla, att dessa förgrovade upplysningar ej stämma 
med verkligheten. Här skola vi nu — utgående från vävskeds-
makeriet — göra ett på muntliga uppgifter av gammalt, förståndigt 
folk grundat försök att för byarna främst i de västra delarna av 
socknen (se karta s. 101) påvisa, hur rikt differentierat 
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Vävsked med trätinnar från Väsa. Rots Skans. Foto Stig Björklund. 

näringslivet i själva verket var. Uppgifterna gälla 
tiden strax före storskiftet, alltså i början av 1870-talet, en tid, till 
vilken folkminnet på 1920- och 1930-talen går tillbaka med mycket 
stor säkerhet. Ingen anledning finns att antaga, att förhållandena 
under 1800-talets förra hälft mera avsevärt skilde sig från vad 
här nedan berättas. 

Före storskiftet funnos i Väsa 40 gårdar. I 28 av dessa gårdar 
tillverkade man laggkärl och i 9 gårdar vävskedar, i två gårdar 
var husfadern skräddare. Dessutom funnos gårdar, där man syss-
lade med möbelsnickeri eller smide till avsalu. Somliga Väsakarlar 
voro mycket mångsidiga som hantverkare. Så t.ex. var Storsvens 
Jacob Andersson både vävskedsmakare, möbelsnickare, smed och 
murare samt verkligt skicklig på alla dessa områden. Som vagn-
makare och timmerman anlitades han både i Väsa och i andra 
byar. 

I Västermyckeläng funnos omedelbart före storskiftet 50 gårdar. 
Varenda en av dessa gårdar hade någon hushållsmedlem, som 
tillverkade laggkärl. Dessutom gjorde man i 10 gårdar hela väv-
skedar eller åtminstone tinner (rör) till vävskedar. Dessutom fun-
nos i byn fem storsmeder och en kopparslagare. 

Kåtilla hade omkring år 1870 33 gårdar. I dessa gårdar funnos 
20 laggare, 10 vävskedsmakare och en smed, som bl.a. tillverkade 
bössor. Dessutom gjorde man i flera gårdar tinnar, som man sålde 
till de egentliga vävskedsmakarna. Tre av dessa voro verkliga 
mångsysslare; utom vävskedar tillverkade de laggkärl samt möbler 
och snickerier till stugor. 

Närmaste grannby i norr, Månsta, hade vid samma tid 19 gårdar. 
I nio av dessa gjorde man laggkärl och i två vävskedar. Flera av 
laggarna voro även möbelsnickare, och i de allra flesta gårdarna 
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Dofs Erik Andersson, Lövnäs, 
dotterson till förste bebyggaren. 

var det någon eller några, som knåpade med att göra tinnar eller 
häktor. I några storgårdar i byn ägnade man hela den från jord-
bruksarbetet lediga tiden åt gårdfarihandel. I den lilla byn Karls-
arvet med 13 gårdar fanns det 5 laggare och ett flertal tillverkare 
av tinnar. 

Från »västerbyarna» gå vi vidare till Finnmarksbyarna, vars 
folk — som vi skildrat i det första kapitlet — utvandrat från 
västerbyarna. Här funnos vävskedsmakare i Lövnäs, Ärnäs och 
Skognäs. I Lövnäs var det Dofsgården, som höll hantverkstradi-
tionen från hemmabyarna vid makt; i Skognäs var det Niss Anders 
Larsson, utflyttad från Västermyckeläng. Utom vävskedsmakare 
var Niss Anders laggare, men framför allt en utomordentligt fram-
stående odlare, som åstadkommit stora arealer åker inte bara i 
Skognäs, utan också i Nornäs, dit han senare i livet flyttade (se 
ovan s. 46). 

Utom i de nu nämnda byarna tillverkades vävskedar i enstaka 
gårdar i Näset, Evertsberg, Dysberg, Blyberg och Gåsvarv ;3  för 
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Skedtinnkniv med stödskiva (stjy-
örrt) och (tinn)tång ur vävskeds-
verkstad i Glädjegården, Väsa. 
Foto Stig Björklund. 

övrigt sysslade man i dessa byar i stor utsträckning med laggning, 
vilket framgår av följande kapitel. 

Man bör skilja på de egentliga vävskedsmakarna och dem, 
som endast gjorde r ö r (tinner) till vävskedarna, det senare en 
tillverkning »på löpande band», som i enformighet påminner om 
häkttillverkningen.4  Det var ett så pass enkelt göra, att kvinnor 
och barn i stor utsträckning kunde syssla med det. I många gårdar 
fanns det kvinnor, både gifta och ogifta, som begagnade varje 
ledig stund hela året om till att göra tinnar. Detta var i dessa 
gårdar lika självklart som att man i andra gårdar stickade strum-
por o.dyl. på tider, som ej upptogos av annat arbete. Tinnarna 
såldes antingen till vävskedsmakare i Älvdalen eller i den stora 
vävskedsbyn Oxberg i Mora eller till särskilda uppköpare. En 
uppköpare i Västermyckeläng var Bossel Anders. Han hade på sin 
gård en liten handel och lämnade därför helst matvaror i utbyte 
mot tinnar. 

Annars såldes tinnarna antingen i buntar på 600 st. eller också 
braddtautwis. En braddtaut var en vanlig lövkorg (tauta), fylld 
till brädden. Den vanligaste betalningen för en bunt tinnar var 12 
skilling. öm virket var färdigt, alltså kluvet för täljning och 
torkat, kunde en duktig tillverkerska åstadkomma tre buntar 
dagligen.' 

Om vävskedsmakarkonstens ålder i Älvdalen kan på grund- 
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Glädje Abraham visar hur tinnarna drogos jämna i skedtinnkniven. Väsa. 
Foto Stig Björklund. 

val av nu tillgängligt material endast sägas, att det på 1780-talet 
redan fanns och befann sig i stark framväxt. Ett sockenstämmo-
protokoll från 1784 6  berättar nämligen, att »vävskedars förfärdi-
gande har hittills varit fördelaktigt, så länge f å sysselsatte sig 
därmed, men som denna handaslöjd nu börjar idkas av för många, 
torde den snart icke giva mycken förtjänst.» Redan av detta 
uttalande framgår, att vävskedsmakeriet inte gärna kan ha varit 
nytt i Älvdalen på 1780-talet. Ännu tydligare blir detta genom ett 
ovanligt detaljrikt ämbetsmannautlåtande från år 1785.7  Där 
berättas nämligen om storbonden Bossel Anders Matsson i Väster-
myckeläng, att »hans årliga laggkärlsförtjänst är omkring 300 sk., 
och genom vävskedars förfärdigande erhålles en lika om icke 
större summa.» Ett hantverk, som i en älvdalsk storgård på 1780-
talet gav nästan större inkomst än den veterligen mycket gamla 
laggkärlstillverkningen, kan inte gärna ha varit nyinkommet i 
bygden vid denna tid. Det gällde ju ett icke så alldeles lättlärt 
yrke, inom vilket särskilt finnandet av lämpligt virke till »tinnar» 
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Tre buntar tinnar, Väsa. 
Foto Stig Björklund. 

och »spjälkar», den noggranna klyvningen och • torkningen av 
virket samt tvinningen och beckningen av vävskedstråden voro 
moment, som lätt kunde misslyckas om ej långvarig vana fanns.' 
Det gällde också att förfärdiga så användbara vävskedar, att man 
kunde konkurrera med tillverkningen i vissa Morabyar, särskilt 
i Oxberg. 

Så några ord om arbetet hemma i bygden. Första 
momentet i detta arbete var letandet av lämpligt virke, dels (till 
tinnar) rätkluvna och finsaviga glasbjörkar med lång, kvistfri 
stam, dels (till spjälkar) ytved av raka, släta tallar. Om tiden för 
finnandet av vävskedsvirke berätta de, som varit med, dels att 
det skedde i samband med lövtäkten,9  dels att man samlade virke 
till tinnar på hösten och fram emot julen.1°  Bästa virket till tinnar 
letade man enligt mångas mening långa vägar från hembyn. Så-
lunda berättas det, att folk i Västermyckeläng kunde ha sina 
bästa fyndplatser långt uppe i Rotendalen i trakten av Prästbo-
darna. Där kapade man på avverkningsstället sitt ämnesvirke i 
lämpliga längder och drog det sedan hem på kälke (drdja). På 
samma sätt berättas andra westdtillkaller ha hämtat sitt tinnvirke 
ända borta i Balsersbodarna.11  

Upplevelser av det övernaturliga hade vävskedsmakarna lika 
väl som alla andra under arbetet i skogen. En antecknare från 
1840-talet 12  berättar om tre Älvdalskarlar, som voro ute »för att 
hugga björkvirke till rör i vävskedar. De medförde en häst för 
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att i säckar klövja virket. Hela dagen arbetades med allo makt; 
och då aftonen änteligen kom, företog sig fadern att göra upp eld 
till myggornas avhållande under natten, men sönerna begåvo sig 
längre ut i skogen att av några höhässjor samla hö till hästens 
fodrande. Återkomna till lägerstället, som var beläget på en liten 
höjd under skumma furor, och sedan alla tre ätit och lagt sig till 
vila kring stockbrasan, fingo de höra gätkullors tutande, ljudet av 
skällor och bölande boskap samt rop och hojtande, så att de fast 
trodde, att en stor kreatursdrift var i antågande. Men såväl den 
sena tiden på dygnet som ställets vida avlägsenhet gjorde det 
alldeles otroligt; de kunde således alla väl förstå, att ingen annan 
än själva Råanden med boskap vore i grannskapet. Oväsendet 
fortfor hela natten och tycktes dem stundom vara helt nära, än 
åter mer avlägset; men icke det ringaste kunde av dem bemärkas. 
Den medförda hästen kunde av det framförda höet icke förmås 
förtära det ringaste, men skälvde och svettades varje gång man 
räckte honom en tapp därav. I första gryningen begåvo sig alla 
på hemvägen fullt övertygade, att de tillbringat natten på Rå-
andens område.» En hel del både ord och sakliga detaljer i denna 
berättelse förefalla föga älvdalska — men med litet god vilja kan 
man nog rekonstruera den upplevelse av Guonna (skogsrået), som 
de tre vävskedsmakarna skildrat för antecknaren. 

Vilka tider av året sysslade man med vävskedsarbete hemma 
i stugan? Även här växla uppgifterna. 1 Månsta berätta de gamla, 



Skyddsärm av skinn för vävskeds-
makare. Rots Skans. Foto Stig Björk-
lund. 

202 

att man letade virket på hösten och därför inte brukade komma 
i gång med själva tillverkningen av vävskedar förrän efter jul, 
då den pågick i januari och februari. Därefter följde omedelbart 
försäljningsfärden, som fortsatte, till dess att antingen föret eller 
lagret av vävskedar tog slut. Den utpräglade vävskedsbyn Väsa 
ger andra tidsuppgifter. Tillverkningen av skedarna brukade pågå 
i november, december och januari, givetvis avbruten av trösk-
ning, malning, hökörning och vedanskaffning. I slutet av januari 
eller början av februari fick man så lasta dragkälken full med 
skedar och bege sig ut på handelsfärd. Om möjligt ville man 
komma hem, innan föret tog slut; annars måste man lämna kvar 
kälken på något vilställe till nästa år. Kåtilla lämnar samma upp-
gifter som Väsa, endast med det tillägget, att man här brukade 
normalt utsträcka färden till maj månad. Detta berodde därpå, 
att Kåtillakarlarna färdades norrut och alltså ej hade några svå-
righeter med föret. Även under vistelsen i hembodarna vår och 
höst hände det att man tillverkade vävskedar. Vad tinnarna be-
träffar, har redan nämnts, att de tillverkades på lediga stunder 
året runt, ej minst under regniga dagar i slogboden och från annat 
arbete fria kvällar i fäbodarna. 

Vävskedsmakaren hade ensam eller tillsammans med någon 
granne en tjärdal så nära gården som möjligt. Själv kokade han 
det för beckning av vävskedstråden behövliga becket i en beck-
dal, som hade en beckkittel inmonterad." Stundom kunde han 
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Slända, använd av vävskeds-
makare. Rots Skans. Foto 
Ewert Åhs. 

taga sot från kittelns utsida och blanda i tjäran för att få becket 
riktigt svart. Gårdens kvinnor spunno »skedtråden», som därefter 
tvinnades av vävskedsmakaren med slända. Härtill användes en-
dast sämre lin, blandat med hampa." 

Förberedelserna för färden voro, när det gällde 
vävskedar, ej så synnerligen vidlyftiga. Vanligen bestod »kälk-
lasset» av två säckar och antingen en lukbög (stor skinnsäck med 
lock av skinn) eller ett sturraskestj (en stor svepask med lock). 
I »bögen» eller »äsket» förvarade man det mesta av vad som be-
hövdes för att tillverka skedar under själva färden: verktyg, tin-
nar, slända, garn och en stor »beckbutt» av näver. 1 den ena 
säcken fanns en stor bunt »spjälkar», i den andra hela vävskedar, 
färdiga att säljas eller bytas bort. Behövligt klädombyte (vantar 
och strumpor) förvarades i bögen eller äsket, likaså matsäck, om 
man nu hade sådan med sig. Detta var alltid fallet i de nordligare 
byarna, där man hade flera mils färd framför sig, innan man kom 
till en by. I Väsa däremot berättas i flera vävskedsgårdar, att man 
ej brukade ta med sig matsäck; efter 2-3 mils vandring var man 
ju mitt inne i det centrala Mora med dess stora, tätt liggande byar. 
Där matsäck medfördes, bestod den av tunnbröd, kornmjöl till 
grötkokning under minst två veckor, smör och messmör för en 
vecka, litet salt och slutligen torkat fårkött efter råd och lägenhet. 

Kälklasset byggdes upp på så sätt, att de båda säckarna lades 
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längs efter kälken och bundos fast med en rem av råläder. Så 
ställdes bögen eller äsket ovanpå säckarna. 

Vi komma så till frågan om v ä v sk ed s m ak arn as för-
s äl jnings område n. Vart gingo de? Hade de vissa vand-
ringsstråk, som de följde år efter år? Hade de kommit överens 
med varandra och med Oxbergskarlarna om dessa stråk? 

Mera allmänt hållna uppgifter säga oss, att de älvdalska väv-
skedsmakarna färdades runt hela Sverige samt dessutom i Norge, 
Finland och långt in i Ryssland. Särskilt uppgifterna om vävskeds-
resor till Finland och Ryssland finns det anledning att betvivla. 
Ingen direkt utsaga av en vävskedsmakare eller hans barn berät-
tar om dylika resor; man må jämföra Våmhusborna's åskådliga 
och detaljrika skildringar av egna eller föräldrarnas finska och 
ryska resor.15  Inte heller torde älvdalska vävskedar ha sålts söder 
om Mälaren; Södermanland och Östergötland fingo sålunda sitt 
skedförråd fyllt av Oxbergskarlarna. 

Däremot är det intet tvivel om, att älvdalingarna i stor utsträck-
ning sålde vävskedar i Norge; det finns till och med officiella pap-
per därpå. I sin berömda ämbetsberättelse från 1822 16  berättar 
sålunda landshövdingen Hans Järta: »Ibland flera andra lättburna 
små tillverkningar, varmed den idoge och särdeles händige Älv-
dalskarlen utvandrar, äro vävskedar samt ämnen till sådana, dem 
han på främmande orter, jämväl utom Rikets nuvarande gränser, 
efter beställning sammansätter.» Järta nämner inte Norge, men 
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på denna punkt kompletteras hans uppgift genom en lands-
hövdingberättelse från 1850, där vävskedar nämnas bland de varor 
från Ovan-Siljan, med vilka handel idkas över riksgränsen in i 
Norge." 

De åskådligaste och i själva verket också säkraste detaljerna 
ger oss på detta som på andra områden den muntliga traditionen. 
I Väsa minns man särskilt Glädje Olof Ersson. Han sålde väv-
skedar utefter hela vägen från Älvdalen till Nordingrå i Ångerman-
land, men dessutom hade han strik (färdrutter, stråk) i Gästrik-
land och Medelpad. Andra Väsakarlar färdades enbart inom 
Dalarne eller togo någon gång vägen över Värmland in i Norge." 
Vävskedsmakarna från Västermyckeläng färdades i Dalarne, 
Värmland och Norge. Kåtillakarlarna sålde vävskedar i Uppland, 
Jämtland, Ångermanland och Norge. I Uppland vandrade de så 
långt söderut som till socknarna närmast söder om Uppsala. Där 
var det inte svårt att få byta åt sig det kokmjöl, som behövdes 
under färden, och därutöver så mycket som dragkälken rymde 
på hemfärden. Hur mycket mjöl man kunde ta med sig berodde 
dessutom på, hur långt det var lidet med föret. Norrut f oro Kåtilla-
karlar så långt som till Arvidsjaur i mellersta Lappland. Bland 
vävskedsmakare i Kåtilla Minns man särskilt Sven Mats Mats-
son, som hade sitt strik utefter vägen Särna—Idre—Röros—Trond. 
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Beckbutt. Foto Stig Björklund. 

heim. Dessutom gjorde han sju resor norr om Trondheim. Månsta-
karlarna hade sina strik dels i Roslagen, dels i Norge. 

Dofsfolket i Lövnäs drogo kälken dels till Härjedalen och Jämt-
land, dels till Norge. Dofs Anders och sonen Dofs Erik voro båda 
vävskedsmakare. Redan som helt ung pojke fick Erik följa med 
fadern bl.a. till Trondheimsbygderna. Resorna företogos alltid 
fram på nyåret, ty först måste mossan, vinterhöet, fräken och ved 
vara hemkörda till gården. När Dofskarlarna kommo till Trond-
heim, hände det, att det var barmark närmast omkring staden. 
Men landet höjer sig snart, och uppe på bergen hade man bättre 
före. Helst begav man sig till fjällgårdar, som lågo litet avsides 
från de stora vägarna. I sådana gårdar var folket snällast, och där 
var det lättast att få sälja. Norgesresan och hemfärden genom Idre 
och Särna kunde dra ut långt fram på våren; ett år kommo kar-
larna inte hem till Lövnäs förrän abboren lekte i Rutsjön, omkring 
den 1 maj. Då hade Anders' hustru blivit tvungen att själv lägga 
mjärdarna i Rutsjön. Hon hade fått mycket abborre. 

Den nyss omtalade Niss Anders från Nornäs sålde vävskedar i 
Jämtland och norr därom i Lappland. Det var besvärligt att vandra 
med dragkälken i Jämtlandsbyarna, för det fanns så gott om 
elaka hundar där. Anders höll på an bli biten en gång, men han 
fredade sig med skedalnen (en tre- eller fyrkantig träaln, skodd 
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Färdpass för tre vävskedsmakare från Väsa. 

med järn- eller mässingsplåt, som man mätte tråden med). Han 
trädde alnens rem över handleden, så att alnen skulle sitta riktigt 
fast, och så drämde han till.19  

Hur hade de strik uppkommit, som vävskedsmakarna troget 
följde år efter år? Man minns ingenting om några slags överens-
kommelser i modern kartellstil, varken mellan Älvdalskarlarna och 
Oxbergskarlarna eller mellan Älvdalskarlarna inbördes. Troligast 
synes, att ett strik uppkom helt enkelt på det sättet, att en man, 
som hade ett tillräckligt stort förråd av nytillverkade vävskedar, 
begav sig med dragkälken på vandring utefter en rutt, om vilken 
han genom sina grannar eller rentav genom folk i gården, som i 
andra ärenden farit till Hälsingland, Uppland etc., visste, att 
ingen brukade fara där. De hävdvunna stråken respekterades — 
dock med ett lustigt undantag. I Norge var man inte så noga på 
denna punkt som i Sverige, och följden var, att osämja då och då 
uppstod mellan älvdalska vävskedsmakare, som stötte på varandra 
t.ex. i någon Tröndelagsbygd. 

Låt oss nu göra oss en föreställning om, hur de älvdalska 
vävskedsmakarna hade det under sina f är der i olika väder-
streck! Minnena av dessa färder strömma ingalunda rikligt, men 
något har dock bevarats till vår tid. 
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Korg, innehållande Glädjegår-
dens vävskedsverkstad. Foto 
Stig Björklund. 

Vanligen färdades vävskedsmakaren ensam. Men om han hade 
en halvstor son eller dotter, som inte behövdes för arbetet hemma 
vid gården, fick den följa med och hjälpa till. Hjälpen bestod i att 
i gårdarna ta upp beställningar på vävskedar, att gå ut till bestäl-
larna med de färdiga skedarna och biträda med enklare tempon 
vid själva tillverkningen av skedar. En vävskedsmakare i Väsa 
brukade ha två halvvuxna ungdomar med sig på färden: sin son 
och en granngårdsflicka, som tidigt blivit föräldralös och då fick 
bo i gården. Barnen fingo under färderna till att börja med inte 
vara med i skedtillverkningen på annat sätt än att de täljde tinnar. 
Flickan lärde sig dock med tiden att själv binda skedar, och när 
hon var fullärd, fortsatte hon som vävskedsmakare på egen hand, 
även sedan hon gift sig. Hennes strik låg i Uppland. 

Vi få inte tro, att skedmakaren kände sig som enstöring, då 
han begav sig ut på färd. I regel följdes flera vävskedsmakare 
från byn åt vid avfärden, och utefter vägarna ned genom Dala-
bygderna fick man sällskap med flera och flera, som voro ute i 
samma ärende. Stenis Anders på Näset berättar, att han på sin 
första vävskedsresa utefter vägen till Falun räknade till ej mindre 
än 56 äldre och yngre Älvdals- och Morakarlar, alla med fulla 
dragkälkbördor av dels färdiga skedar, dels material för tillverk-
ning av nya skedar. I Falun delade skaran upp sig, så att somliga 
14 
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foro till Hälsingland, andra till Gästrikland, andra till Uppland, 
andra till Södermanland och andra till Västmanland. 

Såvitt känt är, använde vävskedsmakarna aldrig annat än drag-
kälke att forsla sina varor på. Då det gällde så lätta saker som 
vävskedar ansågs hästen vara till mera besvär än nytta. Och 
alltid fanns det någon hemma på gården, som kunde använda 
hästen till hö- och vedkörning, medan husfadern var borta. Om 
föret tog slut under färden, lämnade skedmakaren dragkälken 
kvar i den gård, där han senast hade kvarter, och bar hem över-
blivna skedar och överblivet material i skinnsäcken (stjiedbögen). 

När det medförda lagret av vävskedar tog slut eller skedar av 
speciell storlek beställdes, stannade skedmakaren några dagar i 
den gård, där han hade sitt kvarter: och tillverkade nya skedar. 
Han hade ju hela verkstaden med sig. Ibland hände det, att också 
förrådet av tinnar och spjälkar tog slut. Enligt somliga berättare 
fick man då gratis ta allt det virke man behövde i gårdens vedbod. 
Andra uppge, att man fick björk till tinnar gratis, men att furu-
virket till spjälkar måste köpas i kubikfot efter dagens pris på virke. 
Här kan det röra sig om olika trakter, i vilka skedmakarna 
arbetade, men också om olika tidsperioder. Även om själva för-
säljningsarbetet inte var slutfört i en viss by, satt skedmakaren på 
kvällarna alltid och gjorde skedar i sitt kvarter.Utom med nytill-
verkning kunde han då syssla med lagning av gamla vävskedar. 

De som reste i Norge, brukade ofta ordna kvarters-, mat- och 
betalningsfrågorna på en gång. De stannade några dagar i en gård, 
där det beställts ett större antal vävskedar, och fingo där mat, 
husrum och en mindre, kontant ersättning för arbetet med ske-
darna. 

I regel brukade vävskedsmakarna inte medföra någon annan 
vara än vävskedar. Dock hände det, att somliga fyllde ut sin 
handel med häktor, också det en lättforslad vara.» 

1800-talets förra hälft var åtminstone för landsbygdens del en 
stilla, fridfull tid, och det var mycket sällan som den kälkdragande 
vävskedsmakaren råkade ut för några äventyr av märkligare art. 
Besvärligt var det, när försäljningen på en trakt gick dåligt, så 
att nya strik måste uppsökas. Tre vävskedsmakare från Näset 
berätta i ett brev, skrivet i Västeråstrakten strax efter jul 1847, 
härom: ». . . äfven får vi Låta eder vetta att vi är (=här) intet 
fått sälja något ännu så vi ar något att skicka eder nu för när- 
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varande utan vi skrifver dessa rader för en god bekans skap som 
ni för står väl för ut ock nu får vi omtala för eder att vi vill fara 
nir (=ned) til skultuna ock salbärg (=Sala) för vi ar ört att 
dem var nödiga om väfskedar men om det är inte bra där om 
kring så far vi som sagt är till gefle ock så till norr Landen. . »21 , 

Nog så otrevliga missöden kunde då och då inträffa under 
färderna. Såg Erik Matsson från Månsta befann sig mitt i smäll-
kalla vintern med sitt dragkälkslass på Särnavägen ett bra stycke 
norr om Hållstugan och på väg till Norge. Han hade sällskap med 
en granne, och eftersom ingen gård fanns på nära håll, måste de 
sova vid nying under natten. När nyingen brann som bäst, brände 
Såg Erik sönder nederdelen av sin fårskinnspäls på den. Det blev 
ett fruset och kulet uppvaknande i den iskalla vintermorgonen, 
men Erik lät inte skrämma sig, utan fortsatte försäljningsfärden, 
som kom att sträcka sig över 17 veckor. 

Möten med farliga människor inträffade mycket sällan och ha 
just därför troget bevarats i folkminnet. Sturmargit Erik från 
Väsa gick och sålde vävskedar på Gotland. Det var krig, och 
ryska trupper funnos på ön — Gotland var verkligen ockuperat 
av ryssarna en kort tid år 1808. En dag när Erik med sin stjied-
bög vandrade landsvägen fram mötte han en rysk officer. De båda 
männen gingo förbi varandra utan att hälsa. Men när Erik sedan 
såg sig tillbaka över axeln, fick han se, att ryssen hade dragit sin 
värja och stod i begrepp att överfalla honom. Då tvärvände han 
och gav ryssen ett dråpslag med vävskedsalnen, så att han stöp. 
Men sen blev Sturmargit Erik rädd och sprang därifrån så fort 
han orkade. 

Tommos Per från Månsta befann sig på färd nedåt landet med 
vävskedar. En dag mötte han på landsvägen en skojarskjuts; i 
skjutsen sutto två män samt kvinnor och barn. Skjutsen stannade 
mitt framför Per, och en av karlarna kom fram till honom och 
bad att få växla en sedel på 10 Rdr. »En så stor sedel har jag 
aldrig sett», sade Per, som genast förstod, att skojaren tänkte 
råna honom. I samma ögonblick fick han ett slag med en dosa, 
så att blod rann ned över ansiktet. Men då blev Per arg. Som 
en blixt fick han fram skedalnen, och så slog han först till skoja-
ren, som hade dosan, och sen den andre, som kom sin kamrat 
till hjälp. Sen skojarna hade fått vad de tålde, gick Per fram 
till släden och sade: »Det vore lagom att låta er också smaka på 
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Såg Lars Andersson, Månsta. 

dalmas.» Då började kvinnorna och barnen skrika och jämra sig, 
så att Per kunde inte förmå sig att slå till dem, utan han vandrade 
lugnt vidare landsvägen fram. 

Ibland kunde det vara själva naturen, som var ovanlig och 
skrämmande. Bröderna Såg Per och Såg Lars Andersson voro 
på färd över Idre och Fämund till Trondheim. I staden köpte de 
en segelbåt och foro efter kusten »60 mil norrut.» De gingo iland 
överallt, där de sågo byar eller enstaka gårdar. Ibland stannade 
de några dagar på en plats vid stranden och vandrade upp till 
gårdar i fjällen. De brukade berätta, att på. somliga ställen voro 
stora träkilar inslagna i sprickor i fjället, så att vandrarna skulle 
ha något att ta spjärn emot och inte störta ned i bråddjupet vid 
sidan av vägen. Såg Per och Såg Lars, som voro födda på 1820-
talet, gjorde sina flesta vävskedsresor till Norge, där obearbetad 
marknad fanns för deras varor. Detsamma lär ha varit fallet med 
deras far Såg Anders, som var född 1789. En gång när Per och 
Lars vandrade fjällvägen mellan Fämundsjön och Röros, råkade 
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Vävskedsmakare. 
Mattis Erik Mattsson med maka i 	Glädje Anders Olsson med maka i 

Västermyckeläng. 	 Väsa. 

de ut för en dimma, som var så tät, att de måste stanna för att 
inte gå vilse. Helt lugnt beslöto de sig för att lägga sig ned och 
sova, till dess att dimman gått över. Men innan de somnade, lade 
de vävskedsalnen på marken med spetsen riktad åt det håll, dit 
de skulle gå, då de vaknade. 

Liksom under Våmhusbornas vidsträckta färder med hårar-
beten och korgar hände det någon mycket sällsynt gång, att en 
älvdalsk vävskedsmakare spårlöst försvann under en försäljnings-
resa. Vila (Wall) Kristina från Väsa var född år 1830. På sin 
ålderdom brukade hon under tårar berätta, att hennes far aldrig 
kom tillbaka från en sådan resa. Kristina var då så liten, att hon 
senare i livet knappast hade något minne av fadern. Desto bättre 
minns hon, hur modern fick slita och släpa för att försörja sig 
och barnen. Vad som hänt fadern fick man aldrig veta. 

En vävskedsmakare från Väsa lär ha färdats ända in i Ryssland, 
tillverkande och säljande vävskedar. Han hade oturen att vara 
åsyna vittne till mordet på kejsar Alexander II den 13 mars 1881, 
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häktades och deporterades till Sibirien. Först efter ett par årtion-
den lär han ha kommit tillbaka till sitt hem i Väsa." 

Liksom i fråga om övriga hantverk fråga vi oss: hur pass stor 
f örtjänst gjorde man sig inom vävskedsyrket? Vi ha redan 
nämnt, att tinnarna betalades med 12 skilling bunten, och att en 
duktig tirmtäljare kunde komma upp till tre buntar om dagen. 

Vad de färdiga vävskedarna beträffar, minns man, att de på 
1850- och 1860-talen betalades med 24 skilling stycket, om tinnarna 
voro av björk. Priset varierade dock något efter antalet pasmar i 
skeden. Vävskedspriset vid denna sena tid bör emellertid bedömas 
med hänsyn till, att skedar med tinnar av s.k. sjörör redan börjat 
konkurrera med björktinnskedarna. Somliga älvdalska skedma-
kare hade på 1860-talet redan gått över till att använda sjörör i 
skedarna. För en sådan modern sked, tillverkad av delvis köpt 
material, fick man omkring 1 Rdr. 

Om man under en handelsresa med vävskedar förtjänat 100-
150 Rdr kontant och dessutom hade med sig litet kornmjöl på 
dragkälken, ansågs resultatet vara gott. Om vävskedsmakaren 
hade t.ex. sin hustru eller en son med sig, om hans förråd av 
material och färdiga skedar var jämförelsevis stort, och om resan 
sträckte sig över 3-4 månader, kunde han komma hem med 
200-300 Rdr i kontanter. Detta ansågs emellertid som en ovanligt 
god förtjänst. Ingen enda vävskedsmakare blev förmögen på sitt 
hantverk. Laggaren ansågs allmänt komma upp till högre inkomst, 
detta i synnerhet om han hade häst att forsla sitt varuförråd med 
och ej var inskränkt till dragkälken.23  

Och så till slut ett människoöde, som för oss rakt in i 
den gamla tidens liv med dess för oss kanske numera alldeles 
obegripliga seghet och energi mitt i tragiken. Glädje Kristina var 
från en mycket fattig vävskedsmakargård i Väsa. Fattigdomen 
gjorde, att hon måste sluta skolan just då hon hade börjat med 
katekesen. Hon måste i stället ge sig ut som sytpiga (barnflicka), 
fast hon själv var så liten, att hon ej kunde sitta vid matbordet, 
utan måste sitta vid ett säte då hon skulle äta. Sedan hon gått 
och läst, blev hon vallpiga först fyra somrar i Näckådalen, sedan 
tre somrar i Fjäska och slutligen en sommar i Dyverdalen. Vinter-
tid täljde hon tinnar, som såldes till Oxbergskarlar för 12 skilling 
knippan (600 st.). Trots den största flit var det inte lätt att få en 
knippa färdig om dagen, säger berättaren, ty tinnarna skulle täljas 
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mycket noga. Dessutom gjorde hon arbete ute i de olika Väsagår-
darna: tröskning, kardning, spånad och vävnad av vadmalsväv. 
Vid 22 års ålder gifte Kristina sig med Styrvolt Anders Andersson 
i Väsa. Efter giftermålet bodde det unga paret först kvar i Kris-
tinas stuga i Väsa, men efter några år flyttade de till Blybergs-
vilan, varför Kristina brukade kallas Wajlmuor (mor i Vilan). En 
stor del av vintrarna gingo de båda i Hälsingland med vävskedar. 
Kristina, som var mera t jyön i munnem (talför) än sin man, 
brukade sköta försäljningen. Hon gick -då i gårdarna med ett 
barn i krippböem (ryggsäcken för barn) och en knippa vävskedar 
under armen. 



SJÄTTE KAPITLET 

LAG GARE 

Första gången de älvdalska laggarna omnämnas i tryck är mig 
veterligen år 1733. Detta år gav en son till prosten Näsman ut den 
första grammatiken över dalmålet, och bland språkexemplen från 
Älvdalen finner man Örjan gick brott a Stokklum min krceldi 
(Yrån gick bort till Stockholm med laggkärl)." 

Att karlarna från laggarbyarna väster om Dalälven redan år-
hundraden tidigare gjorde färder för att sälja sin egen »avel», 
som det hette, vet man genom gamla papper. Så t.ex. nämnes i 
kronotionderegistret från 1569 bland skattedragare i Karlsarvet 
bl.a. Sebbe Olson med tillägget uth på landet. Sebbe hade inte 
kunnat nås av uppbördsmännen, emedan han färdades någonstans 
nedåt Sverige, och vad kan han ha haft med sig, om inte laggkärl?' 
Några år tidigare (1562) omnämnas i skattelängderna ett par 
laggare i Garberg.3  Troligast synes, att kärltillverkningen tillhör 
de stora, stabila dalska hantverk, som stamma ända från medel-
tiden. »Drickstunnor och kar, som vintertiden omkringföras», 
talar Hiilphers om, och kanske är det just så man får tänka sig 
det medeltida kräldlasseä. 

Hur det gick till att göra kar, tinor, såar, byttor, stävor och 
ståndfat har redan beskrivits på annat håll;4  här skola endast 
tilläggas några ord om virkets insamling och allra första bearbet-
ning, helst som många detaljer av stor ålderdomlighet återfinnas 
just i denna del av arbetet. 

En bergverksman,5  som reste i Älvdalen år 1735, säger om 
Älvdalskarlen bl.a. följande: »Så idkar han ock mycken laggning 
samt sparar därvid ej de skönaste träd och för sina kärl vitt och 
brett omkring landet att försäljas.» Var var det, som kräldkalln 
skövlade skog, eller, som han själv sade, hade ett kräldwiöåult 
eller en kräldwiååås? En geograf,6  som studerat dessa förhållanden 
ute i terrängen, berättar: »Tidigt på hösten togs laggvirket, ja till 
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Täljskåle. Efter Johan Ersson Tenn, Evertsberg. ULMA. 

och med under slåttern. Fordringarna på gott laggkärlsvirke voro 
stora, och därför måste man söka detta allt längre bort på sko-
garna, ibland 3-4 mil från byn. Rätkluvna tallar fordrades, helst 
med en dimension av 14-15 tum i brösthöjd. Tallarna provades 
på rot genom att man klöv ur ett stycke av stammen 2-3 fot från 
marken. Virket skulle vara fritt från tjära. Innehöll det mycket 
tjära, togs det helst till brässIbuttur. Av gran tillverkades smör- 
byttor och smörkärnor, ostkar och mjölkstävor. Viktigt var även, 
att man hade tillgång till lämpligt bandvirke, som togs i tätvuxna 
granbestånd på syrlänt mark. Särskilt goda bandgromuorer ha 
funnits vid Havfljotbäcken och Skärbäcken» (t.ex. Grdtmuor och 
Ällgramuor). 

I den stora laggarbyn Evertsberg berättar gammalt folk, att 
de mest använda platserna för finnande av laggkärlsvirke voro 
följande: Dragtjärnsåsen vid gränsen mot Venjan och Transtrand; 
Döråbudsheden norrut från Risberg; Brynåsen och Sågheden söder 
om vägen Evertsberg-Risberg; Stuguberg norr om samma väg; 
Etjåsen och Kettisåsen österut från Tvåråberg; Fågelåsen sydväst 
om Evertsberg; Axiheden sydöst om Evertsberg. (Se kartan i 
bokens slut.) 

Att tagandet av laggkärlsvirke i längden gick illa åt skogen 
är nog intet tvivel om. År 1866 föreslog till slut länsstyrelsen, att 
»afverkningen skulle ega rum efter utlysning genom vederbörande 
skogstjensteman; hvilken utsyning, med afseende på byamännens 
fattigdom och den ringa, ehuru för dem nödvändiga inkomst de 
af ifrågavarande tillverkning hämta, Läns Styrelsen underdånigst 
anhåller måtte få verkställas utan deras betungande med några 
af gif ter. »7 
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Två täljskålar (kring det ena halvklovor resta till vindskydd), mellan dem en 
eld, under den vänstra synas täljbänk och uppstaplad ämnesved samt där 
framför såg, kabbar, som skola klyvas, klyvjärn och klubba. Efter Johan 

Ersson Tenn, Evertsberg. ULMA. 

Den första bearbetningen av laggningsvirket 
gjordes ute i skogen antingen i 'täljskåle' eller 'täljeldhus'. 'Tälj-
skålen' ('kärlvedskålen', 'Iaggarskålen') uppfördes här och där på 
de marker där laggvirke togs. Den liknade en vanlig 'kölbod' 
(slåtterbod), men var mindre stabilt konstruerad än denna, emedan 
den användes endast kortare tider. Taket var omkring 6 alnar 
långt; bredden varierade mellan 4 och 6 alnar, allteftersom skålen 
var avsedd för en eller två man. Framför skålens öppning brann 
en väldig stockeld, som på kvällarna gjordes av tjärved för att 
lysa bra. Då och då kastade man ett fång spånor på elden. Om 
flera laggare arbetade på samma plats, byggde man två täljskålar 
med öppningarna mot varandra, och då gjordes stockelden upp 
mellan öppningarna. Vanligen voro två bröder eller två grannar 
i lag om en skåle. Om nätterna låg man i spånhögen inne i skålen 
och turades om att vakta den ständigt brinnande elden. Om man 
slarvade med detta, kunde både täljbänkarna, näverskorna och 
fårskinnspälsarna skadas. Någon gång hände det, att man gjorde 
den första bearbetningen av kärlvirket under bar himmel, endast 
vid en stockvedsbrasa. 

'Täljeldhuset' var en mera stabil byggnad än skålen; det fick 
göra tjänst så länge det höll ihop. Det var vanligen omkring 6 alnar 
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Täljeldhus. Efter J. Tenn, Evertsberg. ULMA. 

i fyrkant och hade en äril mitt på golvet samt en öppning för 
rök i taket. Från ett vanligt eldhus skilde det sig därigenom, att 
inga lavar funnos. I stället fanns det plats för två 'täljbänkar', en 
på vardera sidan om äriln. I Dysberg berättas, att man byggde 
mycket stora täljeldhus, omkring 10 alnar långa och 6 alnar 
breda samt med en mycket lång äril och utan gavlar. I dessa eldhus 
arbetade 5-6 Dysbergslaggare samtidigt vid sina täljbänkar. 

I Evertsberg minns man, att täljeldhus funnos på Dragtjärns-
åsen, vid Gnistan ('nord å Liden') , på Sågheden, på Axihed, på 
Stuguberg och vid Oradbäcken sydöst om byn. Eldhuset på Axihed 
var olikt de andra; det var byggt mot en stor sten, som tjänade 
som gavel, och äriln var byggd mot denna sten, så att den ej som 
annars stod mitt i eldhuset. 

Dysbergskarlarna hade eldhus på Käringberg, vid Uppdjusen, 
'väster å Liden' och Sturswiäu norr om Mångsbodarna. 

De laggare, som ej voro delägare i någon skåle eller något eld-
hus, gjorde ofta det första arbetet med kärlvirket i fäbodställena, 
t.ex. i Pederbodarna, Tvåråberg, Risberg eller Tennäng. 

Det var inte underligt, att laggarna där ute i storskogen ofta 
hade upplevelser av det övernaturliga. Ett enda exempel må an- 
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Kärlvedsåg eller tvärtöversåg. Efter J. Term, Evertsberg. ULMA. 

föras. Två laggare voro under den mörka förjulsvintern i Gnistan 
och arbetade i skålen. De hade hållit på länge, och till slut blevo 
de 'dagvilla'. Så en natt väcktes de av, att det knarrade i täljbän-
karna. De stego upp och flyttade på bänkarna, men det hjälpte 
inte, utan bänkarna fortsatte att 'bråka'. Till slut hörde de en 
röst, som sade: »Natt och dag till jul, gubbar!» Då förstodo 
laggarna, hur dags det var, och så fort det började dagas, packade 
de ihop och begåvo sig på hemväg.8  

För kapning av stockarna till 'stavlängder' hade man i någon 
bäck, som rann nära tagningsplatsen, en 'kärlvedsåg' ('tvärtöver-
såg'). Det var en 'krammelsåg' med överfallshjul. Hela såganord-
ningen bestod av följande delar: 1. vattenhjulet med axel av järn 
och vevstake delvis av trä; 2. två lager, som veven vilade i; 3. själva 
sågbladet, liggande och förbundet med veven genom vevstaken. 
Sågbladet brukade kallas masblad (el. margitblad), emedan tand-
huggningen hade formen av en rad M (mastinnar). Stocken, som 
skulle kapas till stavlängder, låg på en sågbock, och efter varje 
kapning måste man lyfta stocken och dra fram den ett stycke. 
Därför måste man alltid vara två man; den ene lyfte sågen, och 
den andre drog fram stocken. Man kunde nämligen ej släppa 
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Död Erik Matssons stuga i Evertsberg, vilken i likhet med andra laggares 
byggts flera stockvarv högre för att ge rum åt mycket laggvirke på hjällen 

under taket. Foto Ewert Åhs. ULMA. 

sågen, så länge vattnet var pådraget. På andra håll, t.ex. i Lövnäs, 
hakade man under tomgång upp sågen på ledare, och på så sätt 
kunde kapningen skötas av en person. 

Evertsbergskarlarna hade en 'kärlvedsåg' i öradbäcken invid 
täljeldhuset, en i Dysån vid den gamla kvarnbron, en på Stugu-
berg nära täljeldhuset där, en i Ersbäcken söder om Evertsbergs-
sjöarna, två i Risberg, en i Vidbäcken strax öster om Tennäng, 
en i Vasslan väster om Vanån, en i bäcken vid Avänget och i 
Kvarnbäcken vid 1VIångsbodarna.9  

I vilka byar laggare funnos, har redan ovan (s. 196 f.) omtalats. 
Här skall nu något nämnas om ar b e tet hemma i b y n: 
tiderna för det, arbetsprestationen m.m. 

Omedelbart efter hemflyttningen från fäbodarna, alltså efter 
Mitjdl, började den nyss omtalade letningen efter laggkärlsvirke 
samt arbetet i täljeldhus och täljskåle. Laggningsarbetet hemma 
i byn kunde därför aldrig ta sin början förrän ett stycke fram 
på förjulsvintern. Kräldwiådjälln (det på stänger i stugtaket 
upplagda virket) skulle då innehålla ämnen, som räckte till ett 
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Tunnor för Falurödfärg. Everts-
berg. ULMA. 

helt lass laggkärl. En eller en och en halv månad brukade man 
sedan ägna åt att tillverka alla de olika slags kärl, som borde 
ingå i lasset. 

Om arbetsintensiteten växla uppgifterna i hög grad; de flesta 
utgå ifrån, att man hade stavar och bottnar färdiga, då arbetet 
med att stjär-d (foga ihop det hela till ett kärl) började. I Finn-
marken säger man, att en storlaggare tillverkade en bytta i timmen 
och vanligen tolv om dagen. Från Kåtilla heter det, att det tog 
fyra dagar att tillverka trettio byttor, men då har berättaren nog 
räknat in tiden för färdigställande av bottnar och stavar. Utför-
ligast äro uppgifterna från den utpräglade laggarbyn Evertsberg. 
Man gjorde alltid först i ordning en stor hög med bottnar till 
byttorna. Om man sedan hade breda stavar, kunde man 'skära å' 
12-16 byttor om dagen. Stundom roade sig två storlaggare med 
att arbeta i kapp; då kunde man komma upp till 24 byttor på 
dagen. Grabb Mats sade en gång: Ig a skuriä-d fyr o tjugo byttur 
i dag, o diem jälld wind muot weddjin (jag har gjort 24 byttor i 
dag, och de höll» att kasta mot väggen). Efter påskärningen 
återstod att banda, putsa och justera byttorna. 

Då det gällde större kärl som såar och tvättbunkar, var ett 
dylikt intensivt rutinarbete givetvis uteslutet. Fram emot mitten 
av 1800-talet började man tillverka spikkaggar för vissa järnbruk 
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Tv. lockbytta (Hemb.). Ovan äske. 
ULMA. 

(»till Hagge med kagge») och tunnor för tjära eller Falurödfärg. 
Dessa tillverkningar skedde på beställning från bruken. Betal-
ningen var låg, men man slapp att företa färden alldeles på 
måfå.l° 

Vi komma så till det som här intresserar oss mest i frågan om 
laggarna: deras försäljningsresor. Först och främst: v ar t ging o 
färderna? 

Hur långt färden ställdes, berodde på om laggaren ägde häst 
eller inte. Om han måste lasta sin 'avel' på dragkälke, kunde han 
ju inte färdas synnerligen långt. Dragkälksresorna gjordes mest 
till Mora, Orsa, Ore, Rättvik och Leksand, , varvid man helst 
besökte byarna runt Siljan. Men det berättas också om enstaka 
hårdföra människor, som drogo i väg längre med kälken. Så t.ex. 
gjorde två kvinnor från Evertsberg en dragkälksresa till Hälsing-
land med laggkärl och kåda; den senare förvarades i tygpåsar. 
För både kärlen och kådan bytte de till sig lin och ingenting 
annat. Stort tålamod fick man ha under dessa långfärder. Två 
Evertsbergskarlar hade en gång nått ända till Stockholm utan att 
ha lyckats sälja slut sitt lass. När då den ene gav uttryck åt sin 
misströstan, fick han av den andre det lugnande svaret: Vir am 
int start buttil än! (Vi hava inte bjudit till så mycket än!) 

De Evertsbergskarlar, som hade häst, färdades i Hälsingland, 
Gästrikland och Bergslagen, från Ludvika och Högfors i väster 
till österby, Gävle och Hudiksvall i öster. Somliga sträckte ut 
färden ända till Härnösand. Däremot finns intet som helst minne 
av, att laggare från Evertsberg färdats i Norge. Detta är så mycket 
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egendomligare, som tillverkare av 'lockbyttor' och 'äsken' från 
samma by gärna ställde färden västerut. 

I Falun sålde Evertsbergskarlama laggkärl på torget, på Våg-
gården och hos stadens handlande. Men med särskild glädje minns 
man besöken på de mellansvenska bruken: Kärrgruvan, Norberg, 
Fagersta, Söderfors, österby m.fl. Här gick det alltid bra att sälja, 
och man generade sig inte att gå in på kontoret till självaste 
inspektoren, som ofta köpte de största karen och såama. 

Någon överenskommelse om försäljningsområdena mellan Älv-
dalen och Venjan eller Älvdalsbyarna emellan fanns ej, och inte 
heller hade de enskilda laggarna några bestämda stråk. Ofta 
färdades flera laggare från Evertsberg i sällskap till Hälsingland, 
spridde sig åt olika väderstreck och kommo överens om att en viss 
dag, t.ex. efter en månad, träffas igen i någon by i Alfta eller 
Ovanåker för gemensam hemresa. Om man under färden mellan 
de hälsingska byarna hörde, att en laggare redan varit i byn, 
vek man av åt annat håll för att slippa konkurrera. 

Annorlunda var det på marknaderna i städerna; där konkur-
rerade man hänsynslöst med varandra. Så t.ex. berättas om en 
marknad i Sala, där man »körde ihop», så att fem laggare från 
Venjan och en från Evertsberg kappades om bästa platsen på 
torget. 

De gamla i Evertsberg minnas alltså ej, att laggkärl i manna-
minne sålts till Norge. Möjligt är emellertid, att sådan handel 
tidigare förekommit. 'Äskmakarna' i byn foro ju till Norge med 
sina produkter, så den handelsrutten var ingalunda okänd. Under 
tidigare århundraden var älvdalingarnas handel med vårt broder-
land i väster mycket livlig. Från ett »prosteting» i Älvdalen år 
1694 finns ett intressant belägg härom. En femton års pojke 
Mats Matsson från Västermyckeläng hade begivit sig till Norge 
och tjänat dräng i Elverums prästgård i 4 112  år. Så kom han hem 
och hade helt naturligt inga papper med sig. Man fordrade först 
något intyg från hans norska husbonde, »huru han sig borto 
förhållit hafwer», men det, svarade han, hade han inte råd att 
skaffa sig. Då visade prosten barmhärtighet och efterfrågade noga 
»så af församblingen i gemen, som dhem hwilka pläga handla i 
Norige», om de visste något ont om pojken. Och när alla svarade, 
att »intet annat än ährligit och godt om honom war förspordt» 
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etc., så fick han bli älvdalskarl igen, dock först sedan han för-
hörts på katekesen." 

En författare," som särskilt behandlat Dalupproret 1743, i vil-
ket Älvdalskarlarna voro mycket aktiva deltagare, berättar, att 
Övre Dalarnes handel med Norge av ålder var mycket livlig och 
fick försiggå utan alla restriktioner, ända till en Kungl. förordning 
av år 1739 plötsligt sökte strypa den. Nu belades Norgeshandeln 
med tull, och »lurendrejerier» bestraffades med hemmanets för-
lust vid första resan och sedan med ärelöshet och livstids straff-
arbete. Är 1741 utsträcktes denna förordning uttryckligen till de 
norska gränslandskapen mot Dalarne, och alla »bivägar» för-
bjödos. Dalkarlarna skulle alltså vara skyldiga att färdas till 
närmaste tullkammare, som låg i Värmland, med laggkärl, liar 
etc., avsedda att säljas i Norge. Författaren i fråga ser i dessa 
restriktioner den förnämsta orsaken till det uppror, under vilket 
Älvdalskarlarna och andra sockenbor under ett par dagar till och 
med behärskade Stockholm och med spelmän i spetsen tågade in 
genom Norrtull och nedför hela Drottninggatan. 

Men återvändom från dessa stolta minnen till handeln med 
byttor och såar. En tysk författare," som vistades i Älvdalen år 
1804, säger: »Invånarna härstädes tillverka mångfaldiga saker och 
kärl av trä. — De utföra dessa varor till Norge, med vilket land 
kommunikationen helst vintertiden är mycket lätt.» Norrmännen 
minnas dessa Älvdalskarlar och deras laggkärlslass. De färdades 
uppåt Röros, säger Mikkel Sorken i Västra Sorken invid Fämund-
sjön, och de sålde sina kar och byttor under hela resan. I många 
norska gårdar finnas än i dag 'elvdalskoppa', dvs. laggkärl från 
Älvdalen. Möjligen ha b järrkallär (från Evertsberg och Dysberg) 
längre tillbaka i tiden gjort sådana färder. Säkert är emellertid, att 
Finnmarksborna under 1800-talets förra hälft och ännu senare 
färdades till Norge med kräldlass. Sålunda berättas, att Sålder Per 
Andersson i Ärnäs under samma år gjort två resor med laggkärl 
dit över. För laggaren i Finnmarken var Norge till och med det 
normala avsättningsområdet. Man färdades inte bara den vanliga 
stora leden över Fämunsjön och till Röros, utan även till Trysil, 
Elverum och Hamar. Den vanliga tiden för en laggkärlsfärd till 
Norge var tre veckor. Laggkärlen byttes mot säd, salt och andra 
förnödenheter. Fider Anders från Nornäs brukade gärna ställa 
färden till den stora sädesbygden Hedemarken, alltså området 
15 
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omkring Hamar. Där gick det bra att sälja bl.a. stora kar, som 
användes i stallen på Hedemarkens förmögna gårdar. Hästarna 
gingo lösa' i de rymliga stallen och kunde efter behag dricka 
vatten ur de älvdalska karen." 

Tiden f ör f är der n a gav sig själv. Om lyckan var god, 
hade man material till ett helt laggkärlslass färdigt till jul. Då 
begav man sig ut på färd omedelbart efter trettondagen. Hur 
länge resan räckte, berodde naturligtyis främst på, hur snart man 
sålde slut på varorna. Ibland kunde man få köra i flera dagar 
utan att få sälja ett enda kärl; ibland åter sålde man slut hela 
lasset ganska fort. Framför allt gällde det att få slutsålt, innan 
föret på vägarna blev alltför dåligt. Man var helt och hållet 
hänvisad till vintervägar för att ta sig fram till ofta avlägset 
liggande byar, och dessa vintervägar gingo långa stycken över 
myrar och sjöar. Om det blev omslag i vädret eller tidig vår, så 
att tjälen gick ur jorden, hände det att man måste slumpa bort 
vad man hade kvar eller också ställa in förrådet i någon gård, att 
hämtas nästa vinter. 
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Så kunde ett kräldlass se ut, samman-
hållet av bindstock. Efter J. Tenn, 
Evertsberg. ULMA. _  - 	 La-strå...k:må:A 	ANWV•x, 

    

    

       

Förb er edels ern a till den färd, som skulle pågå några 
veckor, voro många och besvärliga. Först och främst måste lag-
garen gå till prästen och skaffa sig ett respass, så att han fick 
lämna socknen. Ett dylikt pass kunde lyda så här: »Drängen 
Anders Matsson och dess broder Mats Matsson ifrån nedanskrefne 
församling och byn Evertsberg, vilka erna sig till Upland med 
laggkärl, varda såsom i lofliga ärenden stadde och för ärligt 
uppförande kände till fri fram och återresa recommenderade 
— — resepass, hvilket dock blott för en resa eller Trenne månader 
får begagnas. »15 

Så gällde det att bygga upp kräldlasseä, och det var inte den 
minsta konsten. Redan vid virkets kapande i längder och bottnar-
nas tillsågande använde man vissa bestämda mått, som avsåg° att 
vid lastningen få med så många som möjligt av de skrymmande 
laggkärlen. Detta åstadkoms därigenom, att man satte det ena 
kärlet inuti det andra, varvid metoderna varierade något. Om 
man hade kar med på lasset, ställde man det största mitt på 
släden och längst bak. Inuti detta ställdes ett något mindre kar, 
sån, därefter storbyttan och slutligen byttan i nu nämnd ordning. 
Längst in lade man en 'ös-sko' eller en lockbytta. På vardera sidan 
av släden (som var en 'smalsläde', breddad medelst lässrnedar') 
placerades sedan sex såar och i varje så storbytta, bytta och össko. 
Inuti lasset mellan raderna av såar fylldes utrymmet av storbyttor 
och byttor. Mellan kärlen, inuti dem, överallt där minsta hål fanns, 
stoppade man hästens färdhö. Ovanpå allt detta lade man mindre 
byttor, sammanvidjade fyra och fyra i varje knippa. För att det 
hela skulle bli så stadigt, att det höll under alla påfrestningar, 
drog man vidjor tvärs igenom lasset på flera ställen och dessutom 
runt om lasset. överst lades till slut bynndstuttjin, fäst med vidje-
rep framtill och baktill och ytterligt starkt åtdragen. Släden var 
smal (»tolv tum i gången») men lasset brett och högt, och ofta gick 
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Byttorna »knippades» ihop med vidjor vid öronen. J. Tenn, 
Evertsberg. ULMA. 

släden på bara den ena meden, så att laggaren måste hålla i lasset, 
för att det inte skulle välta. Ett vanligt kräldlass bestod — utom 
av kar m.m. — av tretton såar och hundra byttor. 

Laggarens utrustning med kläder var vanligen denna: skärm-
mössa av vadmal, helst med påsytt räv- eller hundskinn; jacka 
(dvs, rock av vadmal) eller vid stark kyla en kortare fårskinnspäls; 
under jackan eller pälsen först ett livstycke av vadmal och sedan 
skjortan; knä- eller långbyxor av vadmal; näverskor; snösockor 
med 'länk' av mässing under hålfoten. Med på lasset hade man dels 
en hösäck som madrass, dels stukasunndjin (den ända ned till 
fötterna nående fårskinnspälsen med ullen utåt). Man tog på sig 
den, då det var riktigt svinkallt; dessutom bredde man den över 
sig, då man låg på golvet på något vilställe eller i någon gård. 
Storkasungen hade alltid svart ull; omkring midjan hölls den ihop 
med ett stukasungband (ett i bandstol vävt bälte, mönstrat i rött 
och svart, nående flera varv omkring livet och i ändarna försett 
med tofsar). Slutligen hade laggaren med sig dubbla par vantar 
och strumpor; inga andra plagg byttes om under färden. 

Matförrådet i den järnbeslagna färdspannen bestod vanligen av 
följande delar: tunnbröd, smörask, 'soveläske' (innehållande mes-
smör och ost), en stor träflaska med åtjyr (långmjölk), torkat 
kött, salt, en påse kornmjöl till grötkokning och en liten grötgryta. 
I en liten laggad träflaska med pip (spautflask) medfördes bränn-
vin, om man så hava kunde; den fylldes på i Falun samt på 
Buskåker och andra gästgivargårdar. 

Litet kontanter, förvarade i färdspannen, måste man ha med 
sig på resan; de behövdes till bro- och färjpengar, köp av tobak 
och brännvin samt någon gång i städerna en slant till logi. 
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Repet var starkt åtdraget kring bindstockens bakre ände. Efter J. Tenn, Everts- 
berg. ULMA. 

Det i lasset instoppade höet räckte sällan för hela färden: foder 
brukade man emellertid inte köpa kontant, utan bytte till sig det 
mot ett eller annat mindre laggkär1.16  

Vi komma så till s jälv a f är d en med dess mödor, äventyr 
och glädjeämnen. Avfärden från byn var inte alltid lovande. När 
vintern var sträng med mycken snö, kunde det hända, att man 
såg varken gärdsgård eller grindstolpar, när man körde ut från. 
gården. Man brukade bege sig i väg klockan 3-4 på morgonen 
för att hinna ett bra stycke redan den första färddagen. Vägen 
var som en smal ränna, där häst och släde nätt och jämnt rymdes, 
och färdkarlen måste ofta sätta på sig snöskor (se s. 234) redan 
hemma på gården för att kunna gå vid sidan av lasset och hindra 
det att välta. Besvärligheterna med det höga, rankiga lasset kunde 
fortsätta även längre fram under resan. En laggare vari Hälsingland 
och färdades fram emot kvällen på den smala vägen till en enslig 
by. Vägen var spårig och dålig, och i andra byar hade han sålt en 
del kärl och plockat här och där i lasset, så att detta var ganska 
lösligt ihopsurrat. Så rätt som det var välte lasset, och en del kärl 
trillade av. Laggaren utbrast i jämmerlig ton: »Nu välter det — 
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jag ser det — och jag, som är så 
hungrig!» Men så grep ilskan honom, 
han reste lasset upprätt, samlade ihop 
de nedrasade byttorna och ropade: 
»Nu lagar jag lasset, och sen kör jag 
stora vägen ända till Gävle!» 

När färdmannen kom fram till en 
by, där han skulle övernatta, måste 
han — om han ej var känd sedan tidi-
gare besök — först het-att klubbu, dvs. 
ta reda på, i vilken gård »klubban» 
för mottagande av främlingar just då 
fanns. Och när han kom till den går-
den, lät det ofta: »Tag klubban, och gå 
till nästa gård!» 

Och inte heller när den trötte lag-
garen väl kommit till sitt kvarter, var 
det alltid slut med svårigheterna. Två 
kvinnor från Evertsberg voro i Häl-
singland med en stor dragkälke, full 
av laggkärl. De hade inte något fripass 
med sig. I en by i Alfta kom länsman 
till deras kvarter och frågade efter 
pass. Jo, det hade de, men de visade 

det inte för vem som helst, svarade de. Följden blev, att länsman 
tog hand om både kvinnorna och dragkälken och forslade dem 
till sin gård. Eftersom det var kväll, fingo de ligga i drängkam-
maren över natten. Drängen, som också låg där, blev strängt till-
sagd att vakta dem, så att de inte rymde. Drängkammaren var 
ihopbyggd med fähuset, och mellan de båda husen var det en 
svale, mot vilken fähusdörren vette. Innan drängen lade sig, låste 
han ytterdörren. Så somnade drängen och snarkade ljudeligen. 
Evertsbergskvinnoma reste sig så varligt de kunde, plockade ihop 
sina knyten, togo skorna i handen och smögo sig ut i svalen. Där 
satte de på sig skorna, gingo in genom fähusdörren, som var olåst, 
och kröpo ut genom fähusgluggen. Därutanför stod dragkälken, 
och i väg bar det, så fort benen kunde bära dem. Det enda de 
glömde var en påse med kåda. Men de sluppo i alla fall att forslas 
hem till Älvdalen på 'klubbskjuts'. 
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Faran att bli bestulen på sina varor stod 
alltid levande för laggaren. En Evertsbergs- 
karl var på färd i Hälsingland med laggkärl. 
Han övernattade i en gård och hade fått löfte 
att ha hästen i gårdsstallet. Lasset med 
kärlen stod ute på gårdsplanen över natten. 
När det blev sängdags, gick han ut för att 
hämta nattfoder åt hästen. Omkring lasset 
var det ganska mycket folk samlat. Under 
färden genom Mora hade laggaren köpt en 
liten trähäst i Vattnäs och ställt den överst 
på lasset. När laggaren hade gett hästen natt-
foder, tänkte han ta med sig den grant 
målade trähästen in i stugan. Men så kom 
han att lyssna till samtalet mellan hälsing-
arna, som stodo och glodde på laggkärlen. »Titta, det står en 
trähäst högst uppe på lasset!» sade en. »Jaa», sade en annan, »det 
är nog inte rådligt att röra vid det där lasset, för då kan man 
fastna och inte komma loss, förrän gubben kommer ut på mor-
gonen.» När Evertsbergskarlen hörde det där, lät han trähästen 
stå kvar, och lasset fick också vara i fred. 

Det bästa sättet att få kvarter och att göra sig välkommen var 
att göra folket i gården en eller annan tjänst. Evertsbergsbornas 
sedan gammalt stadgade rykte för kunnighet i trolldom gjorde 
därvid god nytta. En Evertsbergskarl kom till en gård i en Häl-
singeby och bad om husrum några nätter framåt. Jo, det fick 
han visst, gnällde gumman, men de voro så utsatta för vägglöss i 
gården, så det var frågan om han kunde stå ut där. »Nog skulle 
det bli råd med lössen», sade laggaren. När det sedan blev säng-
dags, tog han in storkasungen och hösäcken och bäddade åt sig 
på stuggolvet, och han ordnade bädden så, att han hade fötterna 
inne under en bänk alldeles invid väggen. Så tog han fram sin 
slidkniv, stack ned den kraftigt i bänken över sina fötter och 
sade till, att ingen skulle understå sig att röra vid kniven under 
hela natten. På morgonen var det så fullt med vägglöss på kniv-
skaftet, så det var som en boll, två knytnävar stor. Försiktigt drog 
Evertsbergskarlen kniven ur bänken och bar den med hela vägg-
lusbollen fram till spisen. Där tog han en trästicka och skrapade 
ned alla lössen i brasan, och sedan sågo de aldrig en vägglus i 
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Färdspann. Rots Skans. 
Foto S. Björklund. 

gården. Och nog var den gubben välkommen, varje gång han kom 
åt de trakterna'. 

Illojal konkurens förekom, om man får tro Evertsbergsborna, 
ofta från Venjanslaggarnas sida. En b järrkall kom en kväll till 
sitt vanliga kvarter i en Hälsingegård, där han var välkänd sedan 
många år tillbaka. Folket i gården talade om, att dagen förut hade 
en karl varit där och bjudit ut laggkärl. Han hade sagt, att han var 
från Evertsberg, men de hade tyckt, att han talade inte som annat 
Älvdalsfolk. De hade frågat, hur det var med den laggaren från 
Evertsberg, som brukade ha sitt stråk där. Han var död, hade den 
andre sagt. Och nu stod han där livs levande. Den andra hade 
varit från Venjan, fick Evertsbergskarlen sedan höra.' 

De svenska landsvägarna för hundra år sen voro i allmänhet 
mycket lugna och ofarliga att färdas på — men en eller annan 
gång hände det ju, att laggarna blevo utsatta för otrevliga möten. 
I den älvdalska traditionen bli emellertid alla dessa möten till 
hjältedåd, där den ensamme, men jättestarke Älvdalskarlen be-
segrar sina fiender av olika slag. Vi anföra endast en av dessa 
slagsmålsberättelser, de äro alla ganska lika varandra. 

Skräddar Mats i Kåtilla (Stu-Mas) var en ovanligt kraftig karl; 
händer hade han som kvarnskovlar, berättas det. Ute på färdväg 
med ett stort kräldlass mötte han en gång i Rättvik en rad for-
karlar. Stur-Mas ville, som gammal sed bjöd, behålla halva vägen 
för sitt lass, men de mötande rättvikarna rusade fram och skulle 
stjälpa hans lass. De ställde sig hela raden utmed lassets sida inåt 
vägen, fattade tag i lass-meden och höggo i alla på en gång. 
Men hur de stretade, stod lasset kvar och upprätt, för på den 
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andra sidan stod Stur-Mas och höll emot så mycket som han kände 
att det behövdes. Till slut gick en av rättvikarna runt lasset för 
att se efter, hur det egentligen stod till. Då grep Stur-Mas Rättviks-
karlen med ena armen, slängde honom tillbaka över lasset och 
skrek: »Hjälp de andra, du, nog lyfter jag min sida!» Då släppte 
alla Rättvikskarlarna lasset och läto Stur-Mas fara vägen fram i 
lugn och ro." 

Men det fanns också Rättvikskarlar, som voro hjälpsamma och 
vänliga mot Älvdalskarlarna. Två laggare från Evertsberg voro 
sent en vårvinter på hemfärd från Rumboland och sleto sig fram 
till Leksand i värsta 'föresfallet'. Det var sena kvällen; därtill var 
det duggregn och dimma, så man såg inte långa bitar framför 
sig. Evertsbergskarlarna tänkte först skaffa sig nattkvarter i 
Leksand, men så träffade de en Rättvikskarl, som också var på 
hemväg, men utan häst. Han rådde dem att fortsätta ut på sjön 
genast, för Siljan hade redan gått upp på ett par ställen, och på 
land var det alldeles bart och omöjligt att ta sig fram med släde. 
Rättvikaren var lots åt dem över Siljan och fram till Rättviks kyrka. 
Under den nattliga färden på Siljans sista is gingo Rättvikskarlen 
och den ene Älvdalskarlen före hästarna och kände sig för med 
störar, hurudan isen var. Den andre laggaren såg till hästar och 
lass. Ibland fingo de hålla sig alldeles invid land, men ibland 
måste de göra en stor bukt utåt sjön, för på sådana ställen, där 
någon bäck rann ut i sjön, var isen osäker. På somliga sträckor, 
där isen inte alls bar, måste de slita sig fram med lassen uppe på 
landbacken. Dimman var så tät, att färdkarlarna inte sågo var-
andra, om de bara skilde sig några alnar från varandra. I Rättvik 
fingo de nattkvarter, och nästa morgon fortsatte de mot Mora. 
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Men om inte den där Rättvikskarlen hade varit så känd med isen 
på Siljan, då hade de aldrig klarat sig, sade de båda med en mun." 

Hur gick själva f ör s äl jnin g en av laggkärlen till? Trots 
konkurrensen från Venjan, där laggkärl tillverkades i samtliga byar, 
hade Älvdalslaggarna inte svårt att få avsättning för sina varor. 
En Morakarl," som studerat laggkärlstillverkningen i båda byg-
derna, uttalade sig på följande sätt. I Mora köpte man ogärna 
laggkärl från Venjan; de voro nämligen mycket mindre hållbara 
än Älvdalskärlen. Skillnaden berodde därpå, att man i Älvdalen 
klöv bort all ytved och gjorde stavarna enbart av kärnved. Denna 
antog, när den torkat, en enhetlig rödaktig färg, under det att 
Venjanskärlen blevo svagt randiga vitt och rött. Det var därför lätt 
för en någorlunda kunnig köpare att skilja på ett Venjanskärl och 
ett Älvdalskärl. 

Handeln med laggkärl var dels kontanthandel (så i städerna 
och på bruken), dels byteshandel. Den muntliga traditionens upp-
gifter härom bekräftas av litteraturen. Så t.ex. säger en förfat-
tare 21  år 1807 om folket i Älvdalen: »Efter hemkomsten om hösten 
företager allmogen sig att, under det den förtär sin egen det 
året erhållna spannmål, av trä förfärdiga allehanda laggkärl, 
bestående av kar, tunnor, såar, ämbar, byttor, som vintertiden 
till någon del försäljas uti Falu stad och bergslag samt de övriga 
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tvenne städer, men till större delen uti omkringliggande sädes-
orter bortbytas emot spannmål, som i stället hemföres.» 

Det berättas om en laggargubbe i Evertsberg, att han vid dessa 
byten var alldeles särskilt mån om sig. Han brukade för det mesta 
byta sina kärl mot korn och råg i de sädesrika bygderna. Under 
bytesförhandlingen gick han naturligtvis alltid med bonden till 
det härbre, där spannmålen förvarades. I samma härbre hängde 
också torkat kött i taket. När gubben fått sin spannmål uppmätt, 
började han jämra sig och bad om ett stycke kött också. »För 
jag har stort hushåll och många barn», sade han, »så det är en 
stor plåga, och fattig är jag.» I allmänhet tyckte man, att det var 
synd om honom, och skar av en köttbit åt honom. Hans hushåll 
bestod i själva verket av hustru och två barn, och gården var 
ganska välbärgad. Och ett duktigt förråd av torrkött fick man 
småningom i härbret. 

Vanligen försökte Älvdalens laggare hålla så bestämda priser 
på kärlen som möjligt både vid byte och vid kontanthandel. Om 
laggaren vid slutet av sin färd fram på vårvintern hade kvar t.ex. 
några få byttor eller ett stort, svårsäljbart kar, kunde det dock 
hända, att han slumpade bort dessa varor till underpris hellre än 
att ställa kvar dem i någon gård." 

De, som ej ägde häst, kunde någon gång sälja sina hemmatill-
verkade laggkärl till lyckligare lottade grannar, som då förde 
med sig de för en ringa penning inköpta varorna på sina lass. 
Märkligare än, att Oxbergskarlar (alltså från Mora) ofta kommo 
till Evertsberg för att inköpa och sedan med god vinst återför-
sälja de välrenommerade älvdalska kärlen.23  

För tjänsten på laggningsarbetet räknas av samtida förfat-
tare dels i spannmål, dels i kontanter. Två intresserade bröder från 
Bergslagen,24  som år 1765 reste i Älvdalen, utlåta sig sålunda: »En 
bonde skall vara mycket flitig, om han skall hinna få ett helt lass 
med laggkärl färdigt på ett år eller en vinter. Lång tid åtgår för 
anskaffning av behövligt virke, för dess torkning i flera omgångar, 
för dess sönderdelande m.m. Och sedan måste bonden tillbringa 
hela sex veckor på försäljningsresa och åsidosätter då hela hus-
hållningen där hemma. För alla sina laggkärl får han ej mera än 
ungefär 4 tunnor spannmål, dvs, efter uträkning cirka 6 daler om 
dagen för häst och karl, och detta blott för försäljningstiden. För 
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den tid av kanske tre månader, som behövts för själva tillverk-
ningen, har han sålunda ingen ytterligare förtjänst.» 

Till denna skildring måste nog två anmärkningar göras. För 
det första är det, som framgår av framställningen här ovan, all-
deles överdrivet att påstå, att laggaren behövde ett helt år för att 
få ett kräldlass färdigt. Även en mindre fortfärdig laggare kunde 
helt enkelt inte använda så lång tid för tillverkning av ett lass 
laggkärl. Han hade ju vid sidan härav att sköta allt arbete på 
gården, fäbodfärderna, timmer- och vedhuggning m.m. Den tid av 
tre månader, som författarna ange i slutet av sin skildring, kommer 
nog närmare verkligheten. För det andra bör ihågkommas, att 1 
daler vid mitten av 1700-talet hade ett värde av 1/3  riksdaler och 
6 daler alltså ett värde av 2 riksdaler. Då räkning i skillingar 
infördes år 1776, sattes 48 skillingar lika med en riksdaler. Lag-
garen skulle alltså ha förtjänat 96 skillingar om dagen vid en tid, 
då en vanlig daglönarförtjänst var 24 skillingar eller fjärdedelen 
av laggarens förtjänst. Denna uträkning visar ingalunda, att lag-
garen gjorde sig en hög förtjänst — den visar bara, att varje 
bedömande av laggarens inkomst efter beräkning per dag blir 
fullkomligt orimlig. Om sjuttonhundratalslaggaren frampå vår-
vintern kom hem med 4 tunnor råg eller korn, var han säkert fullt 
belåten, och om familjen ej var alldeles ovanligt stor, redde han 
sig fram till den nya skörden hemma på gården och i hemfä-
bodarna. 

För övrigt befann sig laggarens förtjänst, räknad i spannmål, i 
i oavbrutet stigande. Är 1822 berättar landshövding Hans Järta:" 
»För ett laggkärlslass, som under den första lediga tiden av hösten 
och vintern sysselsatt tvenne karlar, återbringas efter en färd av 
5-6 veckor, om skörden i de södra provinserna varit medelgod, 
minst 5 tunnor råg och korn. När vinterföret tidigt börjar och 
stadigt fortfar, kunna med varje häst, som till forsling av laggkärl 
användes, tvenne färder nedåt landet och slutligen en till Falu 
stad samt trakten däromkring anställas.» 

Från mitten av 1800-talet minns man en kappe säd för en bytta 
som ett vanligt pris." En kappe var vid denna tid och för detta 
varuslag 1/32  tunna. Den laggare, som förfärdigade 12 byttor om 
dagen, tjänade alltså in en tunna spannmål på mindre än tre 
dagars arbete med att 'skära å'; härtill kom emellertid allt för-
arbetet i skogen och hemma i stugan. Den ovan nämnde Sålder 
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Per Andersson från Ärnäs fick ofta betalt för byttan med så 
mycket korn, som den rymde.27  

Vi övergå till den kontanta inkomsten av laggkärlsförsäljningen. 
En redan ovan (s. 199) omnämnd ämbetsman, som år 1785 på 
officiellt uppdrag undersökte Älvdalens näringsliv, talar bl.a. om, 
att i en storgård i Västermyckeläng, där man förfärdigade både 
laggkärl och vävskedar, förtjänade man 300 skillingar om året 
på laggkärlen. Det är inte möjligt annat än att denna siffra är 
tilltagen betydligt i underkant. Visserligen finns från 1860-talet 
en uppgift från Kåtilla, att man fått endast 6 skillingar för en 
bytta.28  Men detta är nog slumppris. Det vanliga byttpriset under 
årtiondena omkring 1800-talets mitt tycks ha varit en tolvskilling; 
därom finnas uppgifter från flera byar. Den, som gjorde 12 byttor 
om dagen, skulle alltså ha haft en dagsförtjänst på 3 riksdaler — 
en för mitten av 1800-talet alldeles enastående daglön. Men så bra 
hade laggarna det alls inte ställt; i arbetstiden måste ju också 
inräknas dels allt det knog, som föregick själva 'åskärningen', dels 
också de veckor, som gingo åt till försäljningsfärden. Härtill 
kommer, att färden medförde en hel del utgifter, både kontanta 
och andra. En tröst för laggaren var, att han då och då fick sälja 
ett stort kar, som betalades med 30-50 riksdaler; men sådana 
råm gjorde han bara en och annan gång och aldrig i bondgårdarna, 
utan bara på bruk eller herrgårdar. Senare i tiden, eller på 1880-
talet, betalades i Norge 50 öre för en bytta." 

Om man tar alla omständigheter i betraktande, gav laggnings-
arbetet under 1800-talets förra hälft knappast större dagsförtjänst 
än 1/2  riksdaler. Det är då inte underligt, att laggarna i det längsta 
föredrogo byteshandel framför kontanthandel. Allra helst bytte 
de, som redan omtalats, till sig spannmål. I Hälsingland var emel-
lertid även linet en eftertraktad bytesvara. Och hos städernas 
handlande bytte man till sig tobak, spik och sågblad. 



SJUNDE KAPITLET 

FORKARLAR 

I alla bygder i övre Dalarne fanns det för hundra år sedan folk, 
som skaffade sig litet kontanter genom att köra foror. Somliga 
socknar, t.ex. Leksand och Ore, hade nästan hela den vuxna 
manliga befolkningen liggande ute på forkörning under hela den 
tid, vinterföret varade. Så stor betydelse hade inte lasskörningen 
i Älvdalen. Man kan inte peka på någon viss by, där alla, karlar 
brukade köra foror. Och inte heller hade älvdalingarna så många 
olika forvägar som t.ex. Leksandskarlarna; dessa forade i hela 
Bergslagen och dessutom ända till Röros och Trondheim. 

Varför voro älvdalingarna inte forkörare i stor stil? Främst får 
man komma ihåg, att en mycket stor del av Älvdalens gårdar 
saknade häst. Härtill kommer, att älvdalingarna på ett helt annat 
sätt än folket t.ex. i Leksand eller Ore voro upptagna av olika slags 
hantverk och av de handelsfärder, som hörde till dessa hantverk. 
Folket i byarna nära porfyrverket sysslade med arbetet där. De 
gamla i Brunnsberg ge några uppgifter, som ytterligare belysa 
förhållandena. De, som körde foror, säga de, voro dels sådana, 
som kanske bara gjorde en handelsresa på hösten och då hade tid 
att fora efter jul, dels sådana, som inte gjorde några handelsfärder 
alls, emedan de hade mycket kreatur och alltså mycket hökörning 
under vintern. De kunde då komma emellan med en forning, men 
inte med en handelsresa.1  

Var hade älvdalingarna under 1800-talets förra hälft sina f o r-
väg a r? Någon gång körde åtminstone Åskarlarna lieforor till 
Grundsets marknad. Vägen gick då över Horrmundsjön.2  Svaga 
minnen finnas också av forkörning efter den gamla Lillhärdals-
vägen och till Ljusnedals bruk i Tännäs' socken i västra Härjedalen. 
Älvdalingamas vanliga forväg var emellertid sträckan Falun—
Långön (eller Västermyckeläng)—Särna—Trondheim. Några få 
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Garbergs gästgivargård. Nord. Museet 

forkarlar körde hela denna cirka 45 mil långa väg; de flesta nöjde 
sig dock med forning från Falun eller Långön (Västermyckeläng) 
till Särna eller till omlastningsplatsen Drevsjöhyttan strax inom 
norska gränsen från Idre räknat eller till Röros. Det kan då vara av 
intresse att höra, hur denna väg tedde sig för den tidens nöjes-
resande. 

Turisterna reste alltid på sommaren. En fransman, som besökte 
Älvdalen år 1801, berättar: »Det var ständiga skogar (på vägen 
Mora—Älvdalen) , och så småningom blevo bergen högre och högre, 
Småningom återsåg jag Dalälven, men den var inte längre så 
bred. Allt tydde på, att jag närmade mig de öde trakterna på 
gränsen till Norge. Men plötsligt öppnade sig skogen, och jag såg 
en stor, välodlad bygd, fylld av byar. Det var Älvdalens pastorat, 
det sista åt detta håll. För att få en klarare föreställning om landet 
klättrade jag upp på ett ganska högt berg, från vars topp man såg 
de ännu mitt i sommaren fläckvis snötäckta fjällen. Hela landet 
är annars bara en oändlig barrskog, vars dystra lövverk (!) ger 
en enformighet, som är ännu mera motbjudande än den nakna 
öknen. Småningom tar all bebyggelse slut, och det är sex mil till 
den närmaste bygden, Härjedalen. Hela vägen dit går genom skog. 
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På vintern kan man fara denna sträcka på en dag, men på som-
maren måste man finna sig i att tillbringa en natt ute i skogen. 
Genom denna går en gångstig, som åstadkommits av hästhovarna, 
och denna stig har gott om resande, ty älvdalingarna ha livliga 
förbindelser med invånarna i Härjedalen och Jämtland. Utefter 
den smala stigen för man boskap samt fraktar även säd och andra 
produkter.» 3  

Tre år senare far en tysk samma väg och stannar på gästgivar-
gården i Garberg: »Från klockan ett till klockan tre, före och 
efter soluppgången, var det riktigt kallt efter dagens glödande 
hetta. I Garberg ville jag lägga mig och vila ett par timmar, men 
på det bedrövliga stället fanns bara ett enda rum, och där sovo sex 
personer, under det att många tusen flugor och myggor musice-
rade. Jag var glad att genast få en häst, så att jag med uppbju-
dande av mina sista krafter kunde fortsätta till Älvdalen.» I fråga 
om den älvdalska skogen ser tysken med ekonomens ögon: »Man 
ser i denna skog många svedjefall, som vänta på att skördas. I 
fjärran sågo vi p& flera håll rök från dessa svedjeland. Också 
flera skogsbränder såg jag; somliga sträckte sig över flera mil. De 
ståtligaste träd, som hos oss skulle kosta 25--40 riksdaler, stå där 
sorgligt halvförbrända. Men vad skall man säga, då också de friska 
träden på många ställen fallit och hålla på att förmultna, när var 
och en, som behöver 2-3 tum tjocka stänger, bara går ut och 
hugger så många han vill, när man för att flå av barken hugger 
ned träd, tjocka som ett manslår, två alnar från marken och låter 
dem ligga och ruttna? En otrolig mängd sådana nyss avflådda 
träd låg där i sin vita död. Vi mötte hela kärror och ryggsäckar, 
fulla med nyss avskalad bark.»4  

Ett ännu mera skrämmande intryck får en annan tysk turist 
år 1817 av vägen mellan Idre och Särna (han kom från norska 
sidan) : »över hundra timmar hade vi färdats nästan utan väg 
genom denna fruktansvärda ödemark, över berg och myrar, ibland 
till häst, men mest till fots. Hela landet är en bild av fasa och 
ödslighet: kala klippor, där sedan årtusenden massor av stenar 
ligga söndervittrade och kringströdda överallt; höga, med evig 
snö täckta toppar; myrar, där hästen sjunker ned ända till buken; 
brusande strömmar, fyllda av rullstenar, så att man häpnar över, 
hur klokt hästen söker fotfäste på de rätta ställena; stora sjöar, 
omgivna av svarta barrskogar, med de höga träden än förtorkade 
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Älvdalens kyrka omkring 1816. C. J. Fahlerantz. Nationalmuseum. 

ända upp mot toppen, än i tusental kullfallna och redan täckta 
av mossa. Vid varje vindstöt falla nya jätteträd, och ständigt 
hotas man av faran att krossas av dem. Oändliga sträckor äro 
helt täckta av vit renlav; björnar, vargar och vildrenar sysselsätta 
om vintern de få invånarna i dessa ohyggliga trakter. överallt 
sågo vi på taken och omkring stugorna sönderbrutna renhorn.» 
Denne mycket känslige resenär övernattade också på skogen 
mellan Särna och Åsen: »Framemot klockan tio på natten stan-
nade vi vid en förfallen koja, endast bestående av några bräder, 
lagda över ett tvärträ. Denna koja, som var endast tre fot hög, 
är byggd till resandes bekvämlighet. Vi kröpo in i denna förfärliga 
håla, fastän miljoner av de vackraste träd omkring oss fingo 
multna ned och ett bekvämt härbärge knappast hade kostat staten 
tio riksdaler. »5  

Till och med vid Älvdalens kyrka stämdes den resande till 
melankoli. En svensk turist skriver år 1797: »Kyrkan, helt nära 
Prestegården, är gammal, och ej stor, inuti något mörk af pelare, 
och utvändigt omgifven af en temmeligen trång kyrko- eller lik-
gård, hvilken nu vid Söndagsaftonens stillhet framkallade en viss 
dysterhet omkring detta Gudahus, som återskallade de sorgliga 
ljuden af aftonklockans påminnelse att dagen var all.» Om vägen 
mellan kyrkan och Garberg skriver samme resande: »Vi fördjupa-
des åter i skog, där elden helt nyligen hade förfärligt rasat, och 
minst härjat en half fjerdingsväg. ödsligheten häraf öktes af 
ensligheten; Men älfven, ofta synlig imellan Elfdalen och Garbergs 
Gästgifvaregård, mildrade ofta denna enslighet, hvartill äfven de 
16 
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många små bäckarne med sqvaltor bidrogo. Sjelfva vägen gaf 
tillkänna, att man på denna trakten vanligen kör blott med en häst, 
eller också går till fots. Två spårr efter hjulen och en bredare 
efter hästens ojemna trampning voro derpå ett betydligt bevis på 
den eljest gräsbeklädda vägen, som åtföljdes af en gångstig å hvar-
dera sidan.»6  

Och till slut en resande från 1829, som av Gröt Lars Larsson i 
Åsen stakats över älven och blivit beledsagad ett stycke på Särna-
vägen: »Hädanefter hade vi endast en död vägvisare framåt den 
ofta osynliga gångstigen, som, ehuru den enligt lag skall hållas 
öppen, dock ofta är afbruten af vindfällen och långa mossar, öfver 
hvilka de förruttnade spängerna ej medgifva en torrskodd färd. 
Bleckningen i trädens bark och stundom några kreaturs spår voro 
vår enda ledtråd. Skogen består på hedarna af furu, ikring kärren 
af gran, och man genomvandrar nästan på vinst och förlust dessa 
hedar, där den enda befintliga liknelsen till väg ofta försvinner. »7  

Utefter denna färdled, som syntes de sommarresande främling-
arna så hemsk och skrämmande, körde de älvdalska forkarlarna 
sina lass, och detta, väl att märka, i de allra flesta fall på vintern, 
ofta under den smällkallaste vintern. Låt oss alltså se ett tag på 
vintervägen mellan Älvdalen och Röros 

Den förnämste kännaren av Älvdalens markers säger om 
vinterforningen: »På vintern gjorde Älvdalskarlarna också längre 
körslor (än höåkningen) och foro till socknarna söderut och till 
Särna, men deltogo kanske framför allt i det handelsutbyte, som 
av gammalt ägt rum mellan gränstrakterna i Norge och Sverige. 
(I denna mellanrikshandel) voro svenskarna de mest aktiva, och 
de drogo till olika marknadsplatser långt in i grannlandet. De 
flesta älvdalingarna foro till Röros. Ofta voro 20-30 forkarlar i 
sällskap på dessa färder. Lasten utgjordes av Rar, 5- och 10-punds 
spikkaggar och stångjärn, och bland Dalaprodukter i Norge omta-
las även laggkärl. I utbyte mot dessa varor togos främst livsför-
nödenheter, såsom sill, torsk och lutfisk. Man färdades högst två 
mil om dagen, och där vägen gick genom ödemarken, var man 
nödsakad att övernatta på 'akustuguvallar' eller i värsta fall vid 
en nying ute i det fria. Skärtjärnsvallen var en dylik 'akustuguvall'. 
Här och var utmed de stora vintervägarna funnos dock särskilda 
rast- eller vilstugor uppförda till forkarlarnas tjänst. Dylika vii-
ställen omtalas i domböckerna.; 
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Karta över vinter- o. sommarvägar till Röros: - - - - enligt Munchs o. Halcks 
kartor (1845-47), .... enligt Ewert Als (1948). Tecknad av Gun Björklund. 

Det var en stor och bekant färdled, denna vinterväg mellan Falun 
och Röros. Den finns utprickad på gamla kartor,9  och en av våra 
främsta språkforskare 19  har visat, att dess både i Sverige och i 
Norge bekanta namn var 'Falugatan'. En norsk kartbeskrivning 
från 1847 känner till och med namnen på de större vilställena 
mellan Röros och Idre: Korssöen, Holden, Sigsöen, Elgaaen, 
Drevsöen, Vurrusöen och Lilleboe. En detaljundersökning av vinter-
vägen från Älvdalen till Röros har nyligen gjorts av en älvdaling,11  
som färdats hela sträckan och stannat på en hel del av de gamla 
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vilgårdarna. Hans väg synes på kartan (föreg. s.). Somliga for-
karlar utsträckte emellertid, som redan antytts, färden ända till 
Trondheim, och då for man utefter Guldalen, med Stören som 
förnämsta viloplats och 'lassombyte'. 

En handelsman,12  som själv varit med under den gamla vinter-
vägens tid, berättar, att det »varje år var en stor händelse, när 
vintervägen kördes upp. På 1860- och 1870-talen utfördes denna 
vägröjning under många år regelbundet vid jultiden av en svensk-
född storköpman i Röros, Magnus Engzelius, vilken vid denna 
tid alltid gjorde en affärsresa ned till Falun. Där samlade han då 
en väldig karavan forbönder, vilka togo hans spår tillbaka genom 
storskogarna mot Norge, på så sätt skaffande en första hästvägs-
förbindelse för vintern.» Av Engzelius' i Röros bevarade korrespon-
dens framgår, att vintervägen under olika förhållanden togs utefter 
helt olika sträckor. Så t.ex. skriver Engzelius den 15 januari 1841 
till Arborelius i Älvdalen: »Olyckligtvis kom det urväder Nyårs-
afton, så att det inte fick frysa, men så kan de resa om Löfnäs 
och Nornäs och den väg, jag reste, så har de bra underfryse och 
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Vid Fämundsjöns östra strand gick färden förbi det ensligt belägna Sorken. 
Foto Ewert 

kanske bra väg, ty Västermyckelängs och Kåtilla byamän hafva 
hövägar till Nornäs.» (Jfr kartan i bokens slut!) 

Mycket gamla och halvt bortglömda minnen finnas om en klövje-
väg, utefter vilken älvdalingarna färdades till Norge. Så t.ex. säges 
om Dalflon vid Styggbäckens utlopp i ån Fjeta i Särna, att »de ha 
farit över där, dalkarlarna, när de klövjade malm över till• 
Norge.» 13  

Hur såg nu vintervägen ut, när den älvdalska forkarlen fär-
dades den. Gammalt folk i gårdarna utefter vägen berättar: »Vägen 
plogades aldrig. Det var fullt av trafik hela vintern, så att vägen 
hölls öppen ändå. Mellan Storbo och Grötholen funnos vägmärken 
i form av kors. Man högg 4-5 alnar långa stänger av torrtallar. 
Dessa stänger klövos upptill och försågos med tvärslåar, som kläm-
des ned i sprickan. Dessa kors sattes upp ganska tätt på myrarna, 
högst 200 alnar från varandra. Ibland var det särskilt svårt att ta 
sig fram från den ena vilgården till den andra. I synnerhet kunde 
det vara besvärligt på Fämunsjön, då det var vatten på isen. 
Ibland måste forkarlen vända på släden för att få bort issörja 
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I Sorken fanns färdstuga. Foto Ewert Åhs. 

och snö, som fastnat 'mellan medarna, så att hela undersidan av 
släden var som en båt, med medarna inbäddade i snö och is. Ofta 
fick man, för att hästen skulle orka, lasta av mer och mer av lasset, 
så att man kunde komma fram till vilgården med släden tom. 
Sedan var det att nästa dag vända tillbaka efter vägen och samla 
ihop varorna igen. 

När forkarlarna från Dalarne kommo, voro vägarna vanligen 
redan uppkörda av norrmännen. Även på den norska sidan var 
Korssjöfjället känt som en besvärlig del av vägen, med svåra 
snöstormar. 'Järnet skulle gå vägen' är ett uttryck, som även 
norrmännen känna till. Järnlassen med liar etc. kommo söderifrån, 
under det att de mera lätthanterliga lassen med fisk etc. kommo 
norrifrån. Dessa lätta lass skulle köra ur vägen vid mötena. 

Över sjöarna 'valade' man med ruskor. Dessa sattes upp i dubbla 
rader med ganska brett utrymme emellan, och mellan dessa rader 
av ruskor gick vägen fram. På Fämunsjön var det ibland 'upp-
vattnat', så att man körde fast med lassen. Då hjälptes man åt 
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Under Sölen-fjället färdades de älvdalska forkarlarna fram på Fämundsjöns is. 

på det viset, att man spände flera hästar för det lass, som fastnat. 
Om någon häst 'gick trött', brukade de övriga dela detta lass på 
sina lass, till dess att man kom fram till närmaste färdgård.»14  

Även den mindre ödemarksartade sträckan Mora—Falun kunde 
vara nog så farlig. I en Falutidning berättas den 10 februari 1848: 
»Sistlidne vecka inträffade på sjön Siljan den olyckan, att fem 
forlass nedsjönko genom isen, men större delen af varorna, norsk 
sill, uppfiskades åter, äfvensom alla hästarna med undantag af en 
räddades. »15  

Hela den stora transportverksamheten på sträckan Röros—Falun 
var organiserad av några få handelsfirmor. Störst var den ursprung-
ligen norska firman M. Leigh & Co. i Röros, senare skött av den 
svenskfödde M. Engzelius.16  Den hade representanter både i 
Drevsjö och i Särna. Ombud i Drevsjö var Christoffer Staff och i 
Särna H. J. Arnberg. En lång tid sköttes Rörosfirman av M. Leighs 
änka, varför den av älvdalingarna kallades Madam Liek. På lik-
nande sätt hette den i Särna Lekbua, även långt sedan det officiella 
namnet blivit M. Engzelius & Son. De största affärsförbindelserna 
på den svenska sidan voro Långö bruk och E. G. Arborelius i Älv-
dalen. Som exempel på transporternas omfattning kan nämnas, att 
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Madam Liek. Porträtt hos firman M. Engzelius & Son, Röros. 

år 1885 enbart vid Arnbergs handelsfaktori i Särna bokfördes 646 
forkarlar, och att till firman Leigh i Röros samma år ankommo 
enbart från Arborelius i Älvdalen 127 foror." 

Vi ha redan gjort några antydningar om, vilka var or som 
transporterades på sträckan Falun—Trondheim. En del ytterligare 
detaljer kunna emellertid möjligen vara av intresse. Vad Falun 
beträffar, får man av tidningarna en och annan upplysning. Den 
1 februari 1839 heter det: »Från Norge ankommo denna tiden 
öfver Särnaskogarna sill, torsk, tran, tobak m.m., som mestadels 
bortbyttes mot koppar, mässing, järn och smidesvaror. »18  En bild 
av 1840-talets Falun som handelscentrum får man i denna notis: 
»Under år 1840 hafva följande varor vid förpassningar till Falun 
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ankommit: — 93 563 kannor brännvin. — Under samma tid hafva 
afgått: — 4 545 kannor brännvin».19  Brännvinsforningen hade 
sina mindre trevliga sidor: »Pingstdagen (1840) reste bonden 
Anders Ersson från Vinäs i Mora genom Siljansfors bruk med ett 
fat brännvin och lockade med sig en stor del av brukets folk, 
hvarpå ett gräsligt supande begynte på landsvägen en half mil 
från bruket. Kalaset slutade med slagsmål, och en smed är funnen 
död, hvarom laga undersökning är anställd. »20 

En hel del foror transporterades emellertid ej hela den nära 40 
mil långa vägen mellan Falun och Röros. »En mängd foror,» heter 
det i Särna, »kommo från Långö bruk ävensom från mindre 
järnsmidesverk av mera hantverksmässig karaktär. Från Sverige 
medförde forbönderna byggnadsmaterial och järnvaror av skilda 
slag. Spik och Har, verktygs- och ämnesjärn av österdalsk tillverk-
ning jämte fönsterglas voro därvid jämförelsevis stora produkter. 
Från Norge togs bakfora av sill och torrfisk, mjöl och tobak, 
vilken sistnämnda vara gärna smugglades i sillkaggar i bottnen av 
lasset. »21 

I tullen var det krångel då som nu. En Falutidning berättar: 
»Kronolänsmannen Stadig i Särna har på allmänna landsvägen 
emellan Idre och Särna kyrkobyar den 12 mars under beslag 
anhållit trenne lass med varor ifrån Röros i Norge, hvilka varor 
voro afsända därifrån af Hrr Engzelius & Son till samma firmas 
handelsetablissement i Särna. Lassen innehöllo trenne tunnor sill 
och fem andra kärl med korta varor, bomullstyger, halfylletyger, 
korderojer, utländska tyger samt engelsk linnetråd och dessutom 
en låda, som å ena fraktsedelns baksida är angifven att innehålla 
'Bagervarer' och tvenne lådor 'Farvevarer' och en eldgaffel. Dessa 



250 

Skötsläde (skätsliai). ULMA. 

varor, som till en del vid passerandet af gränsen äro underkastade 
tullbehandling och till en del fria, när vederbörligt bevis är utf är-
dadt, att varorna äro i Norge tillverkade, blefvo af kronolänsman 
Stadig tagna i beslag på den grund, att hvarken tillverknings- eller 
tullbevis kunde företes.» 

Den mest fruktade transportvaran var krut; sådant användes i 
Röros gruva och forades i stor utsträckning av älvdalingar. En 
minnesgod älvdaling 22  berättar härom: »Säl Per Ersson i Rot 
hade blivit intalad av Tägt Per (också i Rot) att taga en krutfora 
till Röros. Varje kagge innehöll 5 pund, och lasset brukade bestå 
av omkring 10 kaggar. Man kunde ej binda krutkaggarna, och 
släden var smal och rankig. Säl Per lastade foran i Falun och 
skulle köra ända till Röros; man undvek omlastning av krutlass. 
Besvärligheterna under färden voro av flera slag. Det var svårt att 
få kvarter, för folk var rädda för krutet. Vid ankomsten till Röros 
skulle man genast bära ner kaggarna i en krutkällare, och för att 
inte forkarlens spikbeslagna skor skulle slå gnistor i stentrappan 
måste han linda skorna med trasor.» 

F ö rb er e dels erna till en forningsfärd krävde omtanke 
och beräkning. Fordonet var stundom långsläde med färdskrinda 
som överrede, men även smalsläde och senare bredsläde ha varit 
i bruk liksom också den på sina håll kända skötsläden (skätsliain). 
För hästens räkning medförde man en ökross (hökors, hästtäcke 
med däri inlindat hö). Denna kvantitet hö räckte givetvis ej för hela 
färden, utan det var vanligt, att man redan i Särna började byta till 
sig hö, ofta mot laggade byttor. Dessutom skulle hästen med en grov 
skrapa skrapas ren från smuts och gödsel: att leda in honom i 
stugan och sko om honom vid skenet av en tjärvedsbrasa hörde 
också till seden i gammaldags gårdar. 'Färdspannen' skulle går-
dens kvinnfolk fylla med tunnbröd i för spannen lämpad form 
(tjisivitjiä), smör, messmör, ost, en torkad fårbog, grötmjöl och 
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en träflaska med långmjölk. En laggad brännvinsflaska med pip 
av bly eller tenn hängdes i en vidjelänk på 'bindstockrotan' bred-
vid hästskopåsen." Fotpanna av koppar samt hovhacka och yxa 
hörde likaledes till det, som man ej fick glömma. Forkarlen var 
klädd i vadmalskläder samt en lång fårskinnspäls med den svarta 
ullsidan vänd utåt. På fötterna hade han luddor' av renskinn. 
Skinnmössa och hundskinnshandskar samt förskinn hörde också 
till utrustningen. På förskinnsremmen hängde 'knivskedarna' med 
kniv och syl samt ibland även järnpipan i ett 'knäppsel'. I en 
ficka förvarades elddonet med stål, fnöske och flinta. 

Vad själva forlasset beträffar ser det ut som om älvdalingarna 
togo tyngre lass än forbönderna i de nedre socknarna. Sålunda 
skriver Engzelius den 18 januari 1847 från Falun till Arborelius i 
Älvdalen: »Jag skickar directe härifrån, emedan de blott taga 6 
centner (omkring 250 kg.). Men ifrån Elfdalen kan de taga 9-10, 
och kan innan dess närmare bestämma».24  Stundom tyckas älv-
dalingarna också ha varit villigare än de sydligare boende att taga 
foror. Den 21 februari 1845 skriver Engzelius till Arborelius: »De 
Leksandskarlar, som skulle taga lass ifrån Fahlun till Drefsjö-
hyttan lördagen den 8 Februari, ville ligga för länge hemma, 
hvarf ör jag bad dem resa fan i våld och tänkte få vidtala dig 
om att få i väg elfdalskarlar.» 24  

Men det hörs också andra toner. Den 14 januari 1848 skriver 
Engzelius till patron Göthe på Långön: »Det var obehagligt, att 
elfdalskarlarne äro så oberedvilliga att förtjäna, då det bjudes. 
Skulle det icke lyckas att få dem så ledigt i väg, att de kan komma 
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åter till Hedemora marknad, så må det bestämda parti ändock i 
väg så snart möjligt.»" Och en vecka senare sänder han ett 
hotfullt brev till kommissionären i Åsen, Knuts Lars Larsson: 
»Igenom bref såväl från Arborelius som Brukspatron Göthe har 
jag kommit i erfaring om elfdalskarlarnes °beredvillighet att fora. 
Detta torde skada dem mera i längden än de inse . . .»24 

Hur själva färden kunde te sig få vi genast en föreställning 
om genom att höra Olof Fält berätta om sin fader Lars Fälts resa 
till Röros något år i början av 1850-talet: »Först for han till 
Bosselbergs fäbodar efter ett litet lass hö, vilket jämte en kappe 
havre skulle utgöra hästfoder under den långa resan. På Långö 
bruk lassade han då i hölasset 40 pund (dvs. lispund) järn (stång-
järn, ämnesjärn och spik m.m.) samt anträdde så resan tillsam-
mans med flera forbönder. Det var en mycket snörik vinter, och 
snö föll nästan dagligen under resan, som tog en tid av fem veckor. 
Efter omkring tre veckor väntades Fält tillbaka till hemmet, och i 
den stora snömassan skottades gång på gång väg upp från Fälts 
gård i Rot och fram till landsvägen vid Rotenbron, så att husbon-
den åtminstone skulle kunna taga sig hem till sin egen gård. Men 
det dröjde som sagt fem veckor, innan han kom tillbaka. Forlönen 
för dessa 40 lispund järn utgjorde 40 riksdaler för en sådan resa. 
Vid gott väglag kunde den göras på tre veckor.»" 

Att kvinnor i olika åldrar skötte forningen var ingalunda ovan-
ligt. Johannes Frost minns, att hans svärmor i yngre dagar vinter-
tid sysslade med forkörning från Falun till Norge." Om strapat-
serna under en sådan färd ger en gammal kvinna från Näset oss 
en livlig föreställning. Hon tog sent om våren i snösmältningen en 
fora liar från Långön till Falun. Slädföret var någorlunda till 
Kråkberg, men sedan var det ren barmark till Mora Strand. Siljans 
is höll också på att bli landlös. Småningom släpades lasset över 
Stranden mot Siljan. Då mötte hon en Morakarl, som frågade, vart 
hon skulle ta vägen. Ig al a Falu min fuoru (jag skall till Falun 
med fora), svarade hon. E du tokun du eld kelingg skrek Mora-
karlen. Men Ålvdalskvinnan begav sig i alla fall ut på den svaga 
isen över Siljan till Leksand. Där var nästan sommar, och häggen 
funderade på att gå i blom. Lasset släpades dock upp till hand-
landen och avlämnades där mot kvitto. För den svaga isens skull 
anträddes återfärden genast, ty det höll på att blåsa upp till storm. 
När kvinnan kom hem, for hon med en viss tvekan upp till Långön 
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Knivskedar (den ena flä-
tad av näver, den andra 
försedd med knäppsel av 
mässing. Rots Skans. Foto 
S. Björklund. 

för att rapportera det snöpliga resultatet av resan — foran skulle 
ju egentligen till Falun. Patron hade själv varit ute på en affärsresa 
och fått pröva det dåliga väglaget. Han hörde noga på reseberät-
telsen, och sen utbrast han, »Om jag hade skickat en karl med 
den här foran, så hade han ta mig den och den aldrig kommit 
längre än till Kråkberg. Men nu skickade jag en käring, och fastän 
sjön var nästan segelbar tog hon sig till Leksand. Du ska få full 
betalning för foran, som om den avlämnats i Falun. »27  

Forfärderna förkortades ofta genom att omlastning företogs. 
På sträckan till Röros var Drevsjöhyttan den närmaste och största 
avlastningsplatsen inom norskt område. Drevsjö Hytte var belägen 
en mil från gränsen och kallades vanligen endast 'Hyttan'. Där 
skedde stundom omlastning, så att norska forbönder forslade 
varorna vidare till Röros." 

Man kombinerade stundom forkörningen med försäljning av 
hemmatillverkade varor. Så t.ex. berättas från Lillebo i Norge, att 
somliga älvdalingar högst uppe på forlasset hade laggkärl, som de 
sålde dels i gårdarna utefter vägen, dels i Röros. På samma sätt 
hade somliga Morakarlar klockor ovanpå sina forlass.29  

On" äventyr på forningsfärderna berättas ganska sällan; det 
rådde i regel stilla lugn och ro även på vägarna under denna lugna 
tid. Av övernaturliga väsen skrämdes man någon gång på färderna 
lika väl som hemma i Älvdalen. När Ekorr Erik gått och läst, fick 
han följa med och köra fora till Falun. över natten stannade färd-
karlarna i Västgärde i Rättvik. På kvällen skulle Erik jämte tre 
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fyra andra gå ut och hämta vatten till kvällsstillningen. Då de 
kommo till källan, blevo de ansatta av en 'utkasting' (ett mördat 
barn). Ibland grät han, och ibland skrattade han. I början blevo 
de alla rädda, men när den första skrämseln lagt sig, talade de 
äldre och mera erfarna om, vad det var. De sade, att utkastingen 
tiggde om Guds rike. Men det var inte 'gåligt' att lova dem något 
därav, eftersom de blivit nekade livet både av modern och av 
Gud.3°  

Värre var det med slagsmålen på vägarna. Där kunde den 
urgamla antagonismen mellan Älvdalskarlar och Morakarlar ta 
sig kraftiga uttryck. Perjöns Per från Kyrkbyn var en vinterdag 
på väg till Mora efter ett forlass. På skogen mellan Garberg och 
Säs mötte han åtta Morakarlar, var och en med sitt forlass. Mora-
karlarna stannade mitt i vägen och ropade, att Per skulle köra av 
vägen och förbi hela raden. Men Per, som var en grov och stark 
karl, gick fram till den första Morahästen, fattade honom i betslet 
och pulsade i väg med honom rätt ut i den djupa snön vid sidan 
av vägen. Morakarlarna rusade nu fram och skulle gripa tag i 
Per. Per tog emellertid ett krafttag i de anfallande, en efter en, 
och efter några ögonblick lågo alla åtta Morakarlarna i en hög 
ute i snön. Därefter uppgav Per ett tjut, så att alla Morahästarna 
blevo skrämda och satte i väg inåt skogen. Så hade Per fri väg 
och fortsatte sin resa i lugn och ro.3i 

Inte ens för den tidens myndiga herrskapskarlar voro älvdaling-
arna rädda. Ett sällskap Åskarlar var en gång på färdväg till 
Falun. Nära staden mötte de en skogsförvaltare, som på grund av 
sitt mullrande munväder allmänt kallades Stormen. Också nu bör-
jade han storma och svära för att få Åskarlarna att köra ur vägen. 
Men då ropade Masans Anders, som befann sig långt tillbaka i 
raden av forkarlar: Baj liteä så fåmm wi fundira (vänta litet, så få 
vi fundera)! Så kom han makligt klivande på den hårda 'snöstäd-
jan' förbi alla forlassen och fram till Stormen, som nu befann sig 
i fullt raseri, där han satt nedbäddad och ompälsad i sin med 
godsaker fullastade släde. Anders tog nu utan vidare tag i Stormens 
häst och lyfte denne varsamt och fint upp på snöstädjan, medan 
Stormen tystnade av häpnad. Därefter tog Anders med sina långa 
armar ett bra tag tvärs över Stormen och släden och svingade 
alltihop upp på snökanten, under det att han ropade till de andra 
forkarlarna: Komi nu (kommen nu)! Anders stod kvar, medan den 
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Bild från Drevsjöhyttan. Foto Ewert 

långa skaran skred förbi, och sedan lyfte han Stormens häst och 
fordon ned på vägen igen." 

Men så var inte herremännens åsikt om de forande älvdalingarna 
just så mild heller. En skogsuppköpare, som vid 1800-talets mitt 
vistades mycket i Älvdalen, säger: »Dalkarlens vinterdräkt lägger 
hinder i vägen för snabbare rörelser. Därom kommer man till 
visshet, då man ute på vägarna antingen möter eller upphinner en 
skara formän. Hinner man dem, går en hel flock formän, ända till 
tjugo stycken, en bit bakefter hästarna, så att den resande träffar 
forbönderna först. Man ropar då vanligen en anhållan till dem att 
vika ur vägen. Första ropet låtsas de ej höra, varför man kör 
alldeles inpå dem. Nu nödgas de lyssna till den resandes begäran, 
och äro de nyktra, så kommer man med deras hjälp förbi; eljest 
kan hända, att detta sker först då de stanna för att låta sina 
hästar äta och rasta. Möter man åter en sådan lång rad av slädar, 
träffar man först hästarna, vilka ibland självmant vika åt sidan; 
i annat fall stannar man den första, varpå de efterföljande stanna 
självmant, och så tränger man sig förbi, förutsatt nämligen att 
den första hästen står stilla. Men börjar denne gå framåt, viker 
han mitt i vägen, och så göra de följande på samma sätt, vilket 
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har till följd att den resande blir klämd åt sidan och får sitt åkdon 
antingen omstjälpt eller ramponerat. Formännen, som gå bakom 
häst- och slädraden, taga ingen notis om den resande, förrän de i 
sakta mak hunnit dit, där denne av en eller annan orsak måst 
stanna. Äro de nyktra eller eljest vid gott lynne, får den resande 
hjälp, men man ser och märker, att även då viljan är god dessa 
formän, klädda som de äro i tröjor, pälsar, förskinn och grova 
skor, äro oförmögna att lämna hastig hjälp. »33  

Den värsta faran på färdvägarna utgjorde ovädren. Staffan 
Anders från Åsen berättar om sin första färd till Röros; den gjordes 
1852, och han var 14 år gammal. Utom hans far Staffan Per 
bestod färdföljet av Knuts Lars från Åsen med dottern Anna, lika-
ledes 14 år gammal, och en Brunnsbergskarl, som också hade två 
»hästar», dvs, två forlass. Ett förfärligt oväder bröt ut, och man 
måste övernatta i åkstugan vid Skärtjärn. Snö vräkte ned i stora 
mängder. Knuts Lars och Staffan Per foro till Bunkrisbodarna 
för att hämta hö; vägen var så igensnöad, att man druog launggan 
(drog lott med stickor) om vem som skulle köra först. Samtidigt 
voro även andra Åskarlar ute på forning; de hade lass till Drevsjö-
hyttan. De fingo på grund av ovädret vara utan mat i flera dagar. 
Det berättas, att Swen Olof började gråta och att Trappmas-far 
stoppade sitt sista stycke tunnbröd i fickan och åt i smyg för att 
slippa dela med de andra. Under hela färden genom Särna och 
Idre fortsatte snövädret. Norr om Gröthol måste man 'stanna för' 
mitt i skogen, hindrad av snömassorna. En nying höggs till, och 
invid den gjordes risbäddar i snön. Då alla lade sig, fingo de båda 
fjortonåringarna ligga framwiä (närmast elden), men frampå nat-
ten måste Anders byta plats med sin far. Knuts Anna var det mest 
synd om; eftersom hon hade vadat i snön hela dagen, voro hennes 
strumpor genomblöta och kjolen hade frusit, så att den stod rätt 
ut. I Röros blevo de utan bröd, som var den förnämsta kosten. De 
hade inte råd att köpa bröd, men de köpte mjöl, och Gods Kerstin 
från Brunnsberg, som också var med och körde fora, bakade åt 
hela sällskapet. 'Bakuställningen' var en pannring med en tjock 
tackjärnshäll över. Hon satt vid ett lågt bord och kavlade och 
skötte gräddningen samtidigt. De bakade så i Norge." 

Men först ännu ett stycke närmare målet, eller vid Korssjöfjäll, 
kunde forköraren få utstå färdens svåraste mödor. Där rådde ofta 
snöstorm, och hästar och folk togo sig fram blott steg för steg. Och 
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Från den flammande nyingen (ndjOam) spred sig värmen över dem, som 
vilade på granrisbädden invid. Skansvakten (1936). 

för att kunna andas i den rykande snön brukade karlarna emel-
lanåt stjälpa vattenbyttorna över huvudet och fortsätta vandringen 
med ett stadigt tag i släden.35  

Vi komma så till frågan: var höllo de älvdalska färdmännen till 
om nätterna? Ja, i värsta fall fick man, som redan omtalats, reda 
sig en bädd av granris i snön på någon 'hol' och medelst nying 
hålla kylan från livet. Ännu på 1860-talet kunde mången gammal 
man berätta, hur han i sin ungdom vintertid sovit ute i alla åsar 
mellan Åsen och Säma. Gården Grötholen en mil väster om Idre 
kyrkby lär ha fått sitt namn därav, att forkarlarna, innan gården 
fanns, brukade stanna där på en 'granhol' för att koka gröt åt sig. 
En källa på platsen kallas Grötholskällan.36  På ett och annat ställe 
utmed färdvägarna, t.ex. vid Skärtjärn och Hållstugan, funnos 
'åkstugor' av samma slag som de vid hökörning använda enrums-
stugorna. 

Det vanligaste var emellertid, att forkarlen för natten tog in på 
ett färdställe, och vi skola då först kasta en blick på f är ds t ä 1-
1 en a på lan ds b y g de n. Förutskickas bör, att älvdalingarna 
så gott som aldrig använde sig av gästgivargårdarna på annat sätt 
än att man intog förtäring på Klubben, som den mera folkliga 
17 
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Åkstuga i Granuvallen (fr. tiden före storskiftet). Foto Sven Andersson. 

avdelningen kallades inte bara på Älvdalens gästgivargård, utan 
även t.ex. på Komtillmåtta i Gagnef. 

Färdställena, som även kallades 'vilor' i Sverige och 'vilgårdar' 
i Norge, vore i de allra flesta fall bondgårdar, som lågo så till och 
hade sådana stallsutrymmen, att de kunde ta emot strömmen av 
forkörare och andra färdmän. På sträckan Älvdalen—Särna fun-
nos följande vilställen:37  Kuntmått, Hållstugan, Bunkris, Skrick, 
Särnstugan och Bommen. Dessutom vore Staffan och Knut i Åsen 
färdgårdar.38  I Staffan bodde gammelfolket och ungfolket vanligen 
tillsammans i stugan. Men då det var mycket färdfolk, fick det 
yngre hushållet flytta ut i fähuset med barnen, under det att de 
gamla delade stugan med färdmännen. 

Varje färdgård hade ett särskilt färdstall med spiller; sådana 
funnos ju annars ej i de gamla älvdalska stallen. Färdstallen voro 
ofta bristfälliga och kalla. Dessutom var det vanligt, att spiltorna 
vore så få, att färdkarlen måste komma någorlunda tidigt på afto-
nen för att vara säker på att få ställa in sin häst. Åt körkarlen 
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Knutsgården i Åsen. Foto Lars Levander. 

själv fanns det alltid plats på stuggolvet. Men om inte plats för 
hästen fanns, stod hans husbonde inför det besvärliga valet att 
antingen låta hästen stå ute i vinternatten eller också färdas 
vidare till nästa vilställe, där det kanske var lika fullsatt. 

Vi följa forkarlarna vidare norröver. I Enkasgården i Särna 
höllo älvdalingar och Transtrandskarlar till. Här var också lass-
ombyte; speditör var norrmannen Torp Anders, som på samma 
gång hade litet handel med kringlor och norsklimpor. Norrmännen 
kommo dit i långa rader och hade silltunnor och torrfiskknippor 
i lassen. Älvdalingarna hade liar, packade i lådor och kistor. 

På Heden i Särna funnos fyra vilgårdar: Busk, Trå, Sjö och 
Damm, vardera med stallrum för omkring ett dussin hästar. Som 
överallt lågo forkarlarna på golvet i storstugan, där även gårds-
folket bodde. Ibland hände det, att man sålde någon hötapp åt 
forkarlar. I Busk hade man ett antal 'dunsängar', dvs. fässingar, 
fyllda med dun. Om dessa ej räckte till, bredde man ut hö eller 
halm på golvet. Den vanligaste ersättningen för logiet utgjordes av 
hästgödseln; en och annan forkarl kunde dock frivilligt ge en slant. 

I Drosbacken vid övre Fulusjön funnos två vilgårdar, nämligen 
hos Drosback Jacob och Drosback Per, vardera med stallrum för 
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Plan av färdstall i Trå-
gården, Särna. Efter Ewert 
Ålis. ULMA. 

6-7 hästar. I Storbo hade man »opp i gården» plats för 16 hästar 
och »ner i gården» plats för 23 hästar. Liknande voro förhållan-
dena i Flötningen och i Lillebo på norska sidan. 

När forkarlen kom till Drevsjöhyttan, körde han vanligen fram 
till Skrivargården, som låg vid sjön. Här bodde Christoffor Staff, 
som ombesörjde avlastning och omlastning av fororna. På Skrivar-
gården funnos magasin för varorna och färdstall med 12 spiltor. 
Sovplatser funnos dels i Skrivargårdens drängstuga, dels i flera 
av granngårdarna, som också hade färdstall. 

I Sorken öster om Fämundsjön funnos två färdgårdar. (Se ovan 
s. 245 f.) Störst var »Vestre» med fem färdstall, byggda uteslutande 
för forkarlarnas räkning och rymmande 40 hästar. Gårdens folk 
skötte om utmockningen av gödseln; forkarlar kommo och foro 
mest hela dygnet. Folket i Sorken tyckte, att älvdalingarna voro 
»vonn å forstå»; bättre gick det att prata med Limakarlarna. Van-
ligen kokade forkarlarna själva sin gröt, men det kunde också 
hända, att mor i gården kokade gröt av färdmännens mjöl och 
lånade ut träskålar. Då sutto lagen sockenvis och åto gröt direkt ur 
grytan. Forkarlarna även i denna storgård lågo på 'flatsänga', dvs. 
golvet, men fällar och 'huvudputor' lånades ut. Forande kvinnor 
fingo ligga i sängar. 
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Plan av färdstuga i Storbo. Efter Ewert Abs. ULMA. 

Sätern väster om Fämundsjön hade två vilgårdar, vardera med 
omkring 20 spiltor. Till de största färdgårdarna på Rörosleden 
räknades emellertid Hållan med stallrum för omkring 25 hästar. 

Norrmännens allmänna omdöme om de älvdalska forkarlarna 
var, att de voro »svart nojsam». Bl.a. satte man värde på, att de 
hade egna vattenbyttor med sig, under det att de andra f orkar-
lama ville låna sådana i gården. Om kvällarna, då älvdalingarna 
hade stillat hästarna och själva fått litet mat, brukade de sitta och 
göra häktor. Man gjorde i färdgårdarna aldrig någon skillnad på 
svenskar och norrmän, utan den, som kom först, fick stallrum 
och sovplats på stuggolvet. Somliga norrmän förvånade sig över 
att de svenska forkarlarna körde även på söndagarna och aldrig 
brydde sig om att gå i kyrkan, även om de kommo till en plats, 
där det fanns kyrka." 

Som vi sett, voro de flesta färdställena storgårdar, som lågo så 
till och hade sådana utrymmen, att de kunde ta emot resande. 
Men det fanns också en och annan 'vila', som anordnats speciellt 
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för färdmännens behov. Jag tänker härvid ej på de ovannämnda, 
obebodda 'åkstugorna', utan på små vilställen eller krogar, där ett 
folk slagit sig ned med beräkning att grunda sitt uppehälle åtmins-
tone till en del på att stå de resande till tjänst med stallrum, logis 
och drycker av ett eller annat slag. Sådana krogar funnos i stort an-
tal Dalarne runt, och inte heller Älvdalen saknade dem. Vid lands-
vägen mellan Garberg och Gåsvarv låg Blybergsvilan, och dess 
historia kunna vi tack vare Lars Ähs följa ända från början. Han 
berättar om denna 'vila': »Eftersom avståndet mellan Garberg och 
Älvdalens kyrkby var väl drygt för de små och svaga hästarna, 
uppstod med tiden ett vilställe där Blybergsvägen kom fram på 
landsvägen. Skogen röjde man av för att få plats för forlassen, och 
eld gjordes upp under bar himmel. Vid elden intogo forkarlarna 
sin mat och värmde sig, medan hästarna samlade krafter för att 
kunna ta sig fram till Kyrkbyn. Strax intill rann också en liten 
bäck, där de vägfarande fingo vatten åt sig och sina hästar. 

Omsider byggde en man från Blyberg vid namn Håll Hans 
Olsson ett mindre hus där på platsen för att användas av de väg-
farande under deras uppehåll. Men det huset måtte ha varit skä-
ligen klent, och det tyckte både Hans och de vägfarande, varför 
man började kalla stället för Tott (av ordet tottun, som betyder 
dålig) och Hans för Tott Hans.»4° 

Dylika för färdmännens räkning byggda 'vilor' voro från början 
kanske också Kuntmått på Dalälvens östra sida och Stockholm 
(Stclickal) och Gamla Uppsala på dess västra sida. De ur Älvdals-
synpunkt ganska främmande namnen tyda åtminstone härpå." 
Självfallet passade forköraren också tillfället till vila och matrast, 
medan han bland många andra väntade på att få lasta om sin fora 
t.ex. hos speditören i Rot (1850-60-t.), Krubb Per Persson. Där 
kunde, enligt en av våra gamla berättare, gården om vintrarna 
vara till trängsel fylld av foror och färdfolk.42  

Det återstår att kasta en blick på färdställena i de tre städer, 
som lågo vid den mest trafikerade forningsleden: Falun, Röros 
och Trondheim. 

I F alun funnos på 1760-talet 76 »krogar»,43  och en stor del 
av dessa »krogar» voro säkerligen helt enkelt färdställen eller s.k. 
bondkvarter. Senare tiders strängare brännvinslagstiftning med-
förde, att man skilde på krogar och bondkvarter; år 1838 funnos 



263 

Slaggatans norra del med ett av bondkvarteren (huset i bakgrunden, nr 52) 
i Falun. Foto Dala Fornsal. 

sålunda i Falun 15 krogar och 42 färdfolksställen." Gamla Falubor 
ha åtskilligt att berätta om färdställena: »I bondkvarteren mot-
togos logerande utan någon som helst ersättning. Man tillhanda-
höll lyse, värme och städning. Dygnet om bubblade sorlet av 
logerande, och då natten kom, släpades de skrymmande sov-
påsarna (?1) in och utbreddes sida vid sida på golvet, där trä-
flaskor och matsäcksskrin fingo tjäna som huvudgärd och fot-
spjärn. Belysningen bestod till största delen av skenet från 
spishällen. I regel hade år efter år samma sockenbor samma 
kvartersställe och bemöttes ofta som barn i huset.»45  

En annan stadsbo har sett litet grundligare på bondkvarteret: 
»Färdstugan var ett större, avlångt rum med väggfasta bänkar och 
golvet sandbestrött. Tapeter och annan lyx fanns icke, men däre-
mot en väldig kakelugn. Sovplatserna utgjordes av hösäckar, som 
buros in och placerades på golvet i två rader, så att man kom att 
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Stall och höskulle inne på gården, Slaggatan 52. Foto Dala Fornsal. 

ligga med fötterna mot väggarna och huvudet inåt mitten av 
rummet.» 46  

Men hur kunde färdmännen på detta sätt få hotellrum gratis i 
staden? Låt oss höra på en berättare, som haft sinne för den sidan 
av saken! »Förutom köpmännens färdstugor och färdstallar, som 
på långt när ej kunde inrymma alla, funnos sådana i de flesta 
gårdar på Holmen, nedre Elsborg, Prästtäkten och östanfors. 
Dessa gårdar bestodo av ett kök med en liten kammare vid sidan 
samt på andra gaveländen ett stort rum, som sträckte sig över 
husets hela bredd. Dessa gårdar voro även försedda med stall. 
Gårdsplanen var fullständigt upptagen av åkdon och gårdsstallen 
fullsatta med hästar. Om vi komma tidigt på morgonkröken, finna 
vi ett tjugotal lantmän sovande sida vid sida på golvet i det stora 
rummet. Många av grovarbetarna i Falun hade ko, får eller get. 
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Plan av bondkvarteret Slaggatan 52, Falun. Dala Fornsal. 
1 Kök. 	 7 Källare. 	 13 Rum. 
2 Kammare. 	 8 Stall. 	 14 Brygg- o. tvättstuga. 
3 Sal, tidigare kök. 	9 Stall. 	 15 Smyl. 
4 Rum. 	 10 Gödselstad. 	16-19 Matbodar. 
5 Pigkammare. 	11 Ladugård. 
6 Vagnslider. 	12 Höbod. 

Då det gällde att skaffa föda åt dessa djur, hade man god hjälp 
av det kvarlämnade höet i kvartersstallen. »' 

Handlandena i Falun höllo alltså bondkvarter för att få behålla 
sina kunder från landsbygden, och arbetarna i sina små stugor 
tillgodogjorde sig kvarblivet hö och säkerligen även hästgödseln 
till sina täppor. Somliga av arbetarna togo emellertid också kontant 
betalt för kvarteret; vid mitten av 1800-talet var tre skilling en 
vanlig ersättning pr natt.48  

Om den bekanta Lindholmska firman i Falun berättas: »Den 
Lindholmska gården hade såväl färdstall som färdstuga. Man 
övernattade i färdstugan, och där blev det många glada möten 
och återseenden. Den myndiga madam Andersson, som var detta 
'hotells' envåldshärskare, hade ibland stugan så full av folk, att 
man noga fick se sig för, om man ville undvika att trampa på 
någon av de sovande, som lågo dels på bänkarna utefter väggarna, 
dels som packade sillar på golvet.»48 
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Plan av bondkvarter Stigaregatan 6, Falun. Dala Fornsal. 

Om älvdalingarna speciellt minns man endast, att de brukade ha 
sina kvarter på östanfors. Till denna stadsdel tydde sig gärna 
också annat folk från de övre socknarna. »Mitt på dagen», säger 
en tidning, »kan man på torg och gator få se en provkarta på 
sockendräkterna och invånarnas olika karaktärer. östanforstrak-
ten är i detta avseende brokigast, ty här har de översta dalsock-
narnas folk sina kvarter tillika med Bjursåsfolket och Rättvikarna. 
De förras enfärgade, sorgbundna dräkt och stilla framskridande 
utgör en stor motsats till Rättvikarnas kostym och bullersamma 
framfart. Morakarlen åter, med sina koketterande kullor, framgår 
med ett slags översitteri, lik en gentleman eller yankee, under det 
att Ore-, Orsa- och Älvdalsmännen, nedtryckta vid tanken på sin 
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Gårdsinteriör från M. Leigh i Röros. Foto Ewert 

hembygds knappa näring tyckas, slutna inom sig själva, vilja 
uträtta vad de ämnat, och därmed jämnt)," 

Men det var då visst inte alla älvdalingar, som voro »nedtryckta» 
under uppehållet i Falun. Det fanns möjligheter att hålla livsgläd-
jen uppe. »Marknaden», skriver en tidning år 1846, »pågår nu 
som bäst, och vi förmoda, att stadens bepröfvade polis har mycket 
bestyr med att å de s.k. färdfolksställena flå efter oloflig bränn-
vinsutminutering.» 51  

Somliga älvdalingar i Falun försmådde ingalunda de glada 
möjligheterna i länshuvudstaden. Det finns många historier härom; 
vi återge ett par av dem. Myr Olof var en gång på färdresa till 
Falun. Där träffade han Ribb Lars, som varit på krogen och var 
ganska munter. Lars bjöd Olof på skjuts i staden. Det blev en vild 
färd, och långsläden dansade här och var mot husknutarna. »Jag 
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M. Engzelius i Röros. 
Foto hos firman M. 
Engzelius & Son, Röros. 

var riktigt rädd», sade Myr Olof efteråt, »inte så mycket för livet 
som för att polisen skulle ta oss.»" 

Lika glad var Gravåsgubben en gång på Hälsingtorget. »Kom 
femton, kom fler!» ropade han och ville 'dra krok' (draga finger-
krok) med alla karlar han såg omkring sig. 

Vi förflytta oss till R ör o s. Dit och därifrån forade Älvdals-
karlar redan på 1700-talet," och under hela förra hälften av 1800-
talet påträffar man älvdalska forkarlar från olika byar i de gamla 
affärspapperen. Att döma av firman Leighs papper voro Åsen, 
Brunnsberg, Loka, Västermyckeläng, Kåtilla och Månsta de egent-
liga forkarlsbyarna. Man ser också av papperen, att älvdalingarna 
hade god kredit hos den stora firman, då de gjorde uppköp för 
egen räkning. Sålunda skrevs Påls Mats Isaksson från öster- 
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Affären vid Storgatan i Röros. Foto 1.c. 

myckeläng år 1851 upp för »varer», som betalades 1854, Litter 
Olof Andersson i Loka borgade 22/3 1867 »1 matte Tobak», som 
betalades 18/3 1868, och Såg Erik Andersson från Liden fick 3/4 
1841 »varer», som betalades 25/1 1843. 

Vida intressantare än papperen äro emellertid de muntliga 
berättelserna av dem, som själva varit med, vare sig svenskar 
eller norrmän. De tala först och främst om firman Leigh, älvda-
lingarnas främsta affärsförbindelse i Röros. Morten Leigh var 
prästson från Tönset och började sin affär i Röros år 1800. Är 
1814 anställdes Magnus Engzelius från Vika i Dalarne i firman. 
Efter Morten Leighs död 1816 blev Engzelius (1820) kompanjon 
med hans änka (Madam Liek). Änkan Leigh avled 1859, och 
genom testamente övergick firman då till Engzelius, som levde 

' till 1868. Det var Engzelius, som under årliga besök i Falun skötte 
forningen från denna stad till Röros." Så t.ex. läsa vi i Tidning 
för Fahlu Län och Stad den 4 januari 1849: »Stadens vanliga 
nyårsgäst, Herr Brukspatronen Engzelius från Rörås, en man, som 
i handelsväg uppgör ganska betydande affärer på denna ort, är 



970 

Firman M. Engzelius' kontor, Röros. Foto 1.c. 

äfven i år hitkommen.» Av de många bevarade breven från Eng-
zelius framgår, att han alltid brukade infinna sig i Falun vid den 
stora vinterforningens början för att stanna ett par månader. 

När dalkarlarna kommo till Röros, brukade somliga av dem 
köpa sill, som de kokade och sparade till sovel på färden hem. Av 
sillspadet och tunnbröd gjorde man su//, som åts genast. Dessutom 
kunde man i Röros köpa en pott (=1 liter) brännvin för 12 skilling 
Även brännvinet användes under hemfärden, ej under Röros-
vistelsen. 

Hos firman Leigh brukade dalkarlarna tävla om att få de bästa 
forvarorna. När det gällde den största varan, sill, tog man hellre 
halv- och kvartstunnor än heltunnor. Dessa senare voro svåra att 
handskas med, särskilt om lasset välte; en heltunna sill vägde 144 
kg. Somliga älvdalingar, vilka hade skinn att sälja, lade om möj-
ligt Rörosfärden så, att de fingo vara med på den skinnmarknad, 
som hölls på efterjulsvintern och som utom av norrmän och 
dalkarlar besöktes av folk från stora delar av Norrland. Stora 
mängder skinn av räv, mård, utter, varg m.m. bytte här ägare. Den 
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Inkörsporten till Övre Stensgården. Foto Ewert 

älvdaling, som var nog lycklig att ha skinn med i forlasset, brukade 
på hemvägen medföra för eget behov bl.a. sill, mjöl, utsäde, några 
rullar tobak och en liten kutting brännvin.55  Även fågel hände 
det, att älvdalingarna hade med sig till Röros. Så t.ex. hade Staffan 
Anders en gång med sig en säck ripor från Idre, och för besväret 
att forsla och sälja dem fick han en ökross. Häcklat lin hade man 
någon gång med sig och bytte det mot ull, mark mot mark. 

Firman Leigh tycks ej ha haft bostad och stallrum åt sina 
forkarlar; i alla händelser bodde älvdalingarna aldrig där, utan 
antingen i övre Stensgården eller Nedre Stensgården. övre Stens-
gårdens innehavare Mons Stensen var gift med Lucia Fastesdotter, 
som levde 1791-1880. Denna Stens-Lussi, som hon vanligen kal-
lades, var vid sidan av Madam Liek den person i Röros, som 
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Plan av stugan på Övre Stensgården. Efter Ewert Åhs. 

forkarlarna från Älvdalen hade mest att göra med. Hon beskrives 
som en mycket duktig och arbetsam kvinna, hjälpsam och omtyckt 
av både grannar och forbönder. Det var inte bara älvdalingar, 
som höllo till i övre Stensgården, utan även folk från Leksand, 
Rättvik, Mora, Särna och Härjedalen samt av norrmännen folk 
från Melhus med proviantlass, från Hedemarken med spannmål 
och brännvin och från Österdalen med kol. Särskilt vid marknads-
tiderna var det så fullt med folk, att man knappt kunde röra 
sig inomhus. De resande bodde dels i rummet åt gatan på nedre 
botten, dels i rummet en trappa upp. Alla lågo på 'flatsänga' 
(golvet), även de forkörande kvinnorna. På golvet hade man brett 
ut ett tjockt lager av hackat enris, som sög upp det mesta av 
blötan efter indragen snö. På enrislagret bredde forkarlarna ut 
sina fällar; till täcke hade man långpälsen och till huvudgärd 
färdspann, över vilken fällen drogs upp, så att det blev litet 
mjukare. Vid rummets ena vägg var fäst en 'bordsskiva', som 
fälldes ut till matbord, då det var fullt av forbönder. Även gårds-
folket hade sina sovplatser i det stora rummet på nedre bottnen, 
men då det blev alltför trångt, brukade de flytta ut i kammaren. 
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Nedre färdstallet på Övre Stensgården. Foto Ewert 

Forkarlarna åto här som överallt den mat, som de hade med 
sig hemifrån, men starkt, hembryggt dricka fingo de köpa av Stens 
Lussi. För husrum och stallrum betalade forkarlen 2 skilling nat-
ten. Stallrum fanns för 23 hästar, dels i två färdstall, dels i ett 
skjul på gården. Att stallen måste vara stadigt byggda förstår man 
därav, att somliga forkarlar hade så ilskna hästar, att skor vid 
sparkandet bakut fastnade i väggen bakom spiltorna. Ibland hände 
det, att forkarlarna behövde fylla på sitt höförråd i Röros. Hö 
kunde de emellertid ej få på Stensgården, utan det köptes av hand-
lande i staden. 

Stens Lussis bästa inkomst från forkarlarna var nog hästgöd-
seln. Man räknade med att få omkring 300 lass gödsel årligen, 
och den var välbehövlig, för gården hade stort jordbruk och höll 
10-12 kor. Gödseln lades upp i en väldig hög inne på gården, 
och där fick den ligga till fram på vårvintern. Utmockningen 
sköttes av gårdens folk. 
18 
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Plan av nedre färdstallet på Övre Stensgården. Efter Ewert 

Somliga älvdalingar höllo till i Nedre Stensgården, som hade 
stallrum för 17 hästar och plats för ett tiotal personer på flatsänga. 
Här sålde man ibland hö till förselbönderne, och på golvet bredde 
man ut både hö och fällar åt de resande. Vid marknadstiden hade 
man i Nedre Stensgården även vävskedsmakare som gäster, men 
man minns inte, från vilken bygd de voro. 

Stensgårdarna hade naturligtvis flera konkurrenter i Röros. Hår-
kullorna från Våmhus brukade bo i Gripgården och här jeda-
lingarna hos en handlande Dahl. Han hade uppfört en färdstuga 
särskilt för de svenska gästerna, men om älvdalingar nånsin bott 
i denna Svenskstuggu är obekant.56  

Vad säger nu gammalt folk i Röros om forkarlarna från Älv-
dalen? Det främsta intrycket var, att de voro vonn d forstd (svåra 
att förstå), men det var så rart å höra når de snakket med verandre. 
Stens Lussi själv tyckte, att det lät som da katta jamla, når de 
snakket si imillom. Vad affärerna beträffar, hände det nog, att 
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Övre färdstallet på Övre Stensgården. Foto Ewert Ähs. 

somliga dalkarlar, som inte voro läs- och skrivkunniga, ibland 
blevo lurade. Men på det stora hela ansåg man, att dalkarlarna 
kunde litt mer end Fader Vår. Som alla andra begagnade älv-
dalingarna tillfället, då de kommo till den livliga norska handels-
staden, både att ta sig en tår på tand och att skaffa sig ett litet 
brännvinsförråd för hemresan. Men ingen påstår, att de hörde till 
de fyllaktiga eller bråkiga, utan alla ansåg°, att det rar lätt att 
komma överens med dem, bara man förstod deras underliga sätt 
att tala." 

Mycket magra äro uppgifterna om de älvdalska forkarlarnas liv 
i Tr on dhei m. Vägen dit gick ned genom Guldalen, och där 
förvånades man över de höga bergs- och fjälltopparna. En reste 
sig som en sockertopp mitt i dalen, och det kallades fördenskull 
också så av forfolket. I själva staden brukade man stanna 3-4 
dagar. Stundom bodde man hos handlanden Hans Lie, som bodde 
nere vid sjön. Lie brukade köpa liar av älvdalingarna. Om man 
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stannade i Trondheim över en söndag, gick man i mässan i dom-
kyrkan. Psalmerna voro desamma som i Sverige, men man tyckte, 
att 'norskarna' sjöngo så fort, att det var svårt att följa med i 
sången. 

Till slut skola vi försöka få en föreställning om, hurdan f ö r-
tjänst de älvdalska hästägarna gjorde sig på arbetet att köra 
foror. Att forningen hade verklig ekonomisk betydelse för folket i 
Dalarnes övre bygder framgår av flera samtida vittnesbörd. Så t.ex. 
omtalar en Falutidning år 1845, att kronouppbörden det året hade 
betalats tämligen allmänt, och att detta goda resultat berodde på 
det i fem månader oavbrutet fortfarande slädföret, som medfört 
goda penningförtjänster genom forning." 

Forlönen växlade givetvis betydligt under olika tider. Ur Långö-
arkivet 59  kunna anföras följande siffror: år 1810 forlön Falun—
Långön pr tunna spannmål 1 Rdr; år 1830 forlön Långön—Falun 
2 Rdr 32 sk. å 3 Rdr B° pr skeppund (bergsvikt) ; år 1831 forlön 
Långön—Falun 3 Rdr B° pr skeppund Långön—Röros 5 Rdr 16 
sk. B° pr skeppund; år 1846 forlön för spannmål Mora—Långön 
32 sk. Rgs pr tunna; år 1851 forlön vid vinterföre salt Falun—
Långön 2 Rdr 36 sk. pr tunna. 

Från Brunnsberg berättas, att forlönen vid 1800-talets mitt beräk-
nades per 'pund' (dvs. lispund, 8 1/2  kg.). Lägst var lönen för varor 
som sill, strömming och salt, vida högre för varor, som man inte 
kunde gå ifrån, utan måste bära in över natten, såsom brännvin 
och mera begärliga matvaror. Högsta lönen fick man vid den 
farliga och mycket illa omtyckta krutforningen. Dessutom växlade 
forlönen efter årstiden, efter föret etc. Som ett medelpris för 
vinterforning kan nämnas 12 skilling pr pund. Sommarforlönen 
var högre; kärran tog ju inte så stort lass som färdskrindan, och 
dessutom var det på sommaren mera ont om hästar.6°  

Ofta begagna sig speditören och kommissionären av älvdalingar- 
nas vinterhökörning för att lättare få dem i väg med foror. Så 
här låter det t.ex. i ett brev den 15 januari 1841 från M. Engzelius, 
som vanligt den tiden i Falun, till kommissionären i Åsen, fjär- 
dingsman Knuts Lars Larsson: »För att lätta och påskynda varor-
nas fortgång till Norge hafver jag anmodat Herr J. G. Clason på 
Furudal att skicka en del varor till Åsbyn och som du är så god 
och ombesörjer vidare. Det är ju många där uppe i Brunsberg, 
som dels hafver hö ute på skogen och som tycker det faller för 
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Sockertoppen vid Stören mellan Röros o. Trondheim. Foto Ewert 

besvärligt att resa till Kyrkan efter varor för att fora till Särna, 
men när de finnas på Åsbyn, så tager de, och det kan gå fort. på 
vanlig tid tänker jag komma uppföre och skall då göra likvid, om 
icke förr.» 

Den 15 januari 1847 skriver Engzelius från Falun till patron 
Göthe på Långön: »Forbönders anskaffande till Drefsjöhyttan. 
Jag tycker Bror kan vara säker på att få dessa varor nedöfver, 
om forbönderna får 18 Rdr för 2 skeppund ( =40 lispund) upp-
öfver och halfva lass utöfver.» Det blir lass på 340 kg. på vägen till 
Drevsjöhyttan och på 170 kg. på vägen därifrån. Man räknade 
tydligen med att — som ett brev från firman M. Leigh uttryck-
ligen framhåller — »forkarlarna ha en mängd hö på skogen, som 
de kunna taga i returlast» ! 

Men ville forkarlarna vara med om någonting alldeles extra 
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trevligt i den långa vinterns slutskede just när måhända en första 
aning om vår drog över bergen, då styrde de kosan västerut med 
en fora liar över Horrmundsjön till den stora marknadsplatsen 
Grundset vid Glommen. Där hölls marknad i början av mars, och 
dit kunde under dess storhetstid vid början av 1800-talet samlas 
6-8 000 personer från när och fjärran i Norge och Sverige. 

En norrman," väl insatt i förhållandena på marknaden, berättar 
att hit förde man spannmål från Hedemarken samt fågel och 
skinn från österdalen — man bytte 1 dussin ripor mot 1 tunna 
korn; hästar medfördes från Gudbrandsdalen och såldes eller 
byttes mest till Sverige; torr fisk från Romsdalen såldes av gud-
brandsdalingar; saltad laxöring och röding från österdalen; varor 
av mässing, koppar och bleck från Toten; vävnader från Hede-
marken; diverse klädes- och kramvaror av köpmän från Kristiania, 
Trondheim, Hamar, Lillehammer, Fredrikshald och Drammen; 
apoteksvaror och guldsmedsarbeten; järn från Dalarne och texti-
lier från Västergötland. 

Handeln med dessa varor, berättar han vidare, skedde långt 
omkring i bygden, ute på vägarna och inne i husen, i marknads-
bodarna och vid kortspelet. En mycket stor del var byteshandel 
och största delen av varorna utbjödos liggande på lasset, så i 
synnerhet järnvaror och spannmål. Hela tiden höll folk från 
samma bygder ihop; en plats kallades 'Svensketorget', en annan 
'Trysiltorget' etc. 

Hur en av de många marknadsbodarna kunde vara inrättad 
och vad den innehöll, synligt eller dolt, det kan en annan norr-
man " berätta för oss i alla detaljer, och han gör det bäst på sitt 
eget målande språk: »Kramboderne vare almindelige Markedsbo-
der. De bestod vel af lose Brxddevaegge, men disse vare teette og hele. 
De vare forsynede med et ordentligt Trwgulv og med et tt Tag 
og vare indeni behwngte med broget Papir og forskjellige slags 
Varer. Madboderne vare derimod af allerraaeste Form. Endel 
Stokke vare satte lose ned i Sneen i en Firkant, og tvertover dem 
var paa tre Sider slaaet gamle uhovlede Bordender med saa stort 
Mellemrum mellem hvert Bord, att man mageligt kunde stikke 
Armen ind gjennem Sprwkkerne. Den fjerde Side, som vendte ud 
imod Veien, var aaben. Tagene paa disse Boder vare af samme 
Beskaffenhed som Vaeggene. Den snebedxkte Jord var Gulv. Sneen 
var dog till Nodtorft skuff ed bort fra Gulvet og op mod Vxggene, 



Plan över den centrala marknadsplatsen på Grundset. Efter Torlav Gjone a.a. 

og dette var det eneste Middel, der var anvendt for at gjore dem 
txtte. I hvert af disse Skur en Disk og paa den nogle Flasker og 
Glas samt en Del Madvarer. Det indre af disse Skur var skjult med 
ett i Taget fasthoeftet Lagen, der dannede en los Vxg, der. delte 
Leiligheden i to omtrent lige store Dele. Hvad der foregick indenfor 
dette var skjult for det store Publikum. De Lykkelige, der kom 
bag Txppet, fandt en opredt Seng, hvori der dog manglede et 
Lagen. Det var det som om Dagen benyttedes till provisorisk Vxg. 
Hvad de fik se i og udenfor Sengen horte tu l den hele Bedrifts 
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Maskineri, nemlig en Stabel med smaaklovet Ved, en del Dunke 
med 01 og Brwndevin, nogle hele og halve Glas, forskjellige Klxd-
ningsstykker, alt i det mest fortrolige Forhold indbyrdes saavel-
som tu l Sulor og Grod, og Talg og Polser, og /Eder og Gryn og 
Kjod og Flxsk. Foran hvert Skur stod to eller flere Gryder og 
Pander, hvorunder brxndt en rask hd, der bragte Granveden til 
at sprwtte og sprake og kaste Gnister og smaa Stykker brxndende 
Kul tu l alle Kanter. Panderne og Gryterne vare oprindelig satte 
paa flade Stene, som vare lagde lose ovenpaa Sneen. Men Ilden, 
der var anbragt ovenpaa Stenene, havde ophedet disse, saa at 
Sneen under dem lidt efter var smeltet. . . . Oppe i de kogende 
Gryder legede Boller og Kjodstykker, Poliser og Poteter, Fisk og 
diverse andre Ting Gjemsel med hinanden.» 

Sådant kunde våra älvdalska forkörare få se, men de fingo 
kanske också bevittna lyckans växlingar, när »man byttede alle 
mulige Ting, som om Penge ikke existerede. Der byttes Heste, 
Lommeuhre, Tobakspiber, Spilledaaser, Skind, Vildt, Jerntoi etc. 
etc., ja, selv de Klffldningsstykker, man bar paa sig, saasom Skind-
pelse, Reisestovler, Kjoler, Frakker osv., vare ikke sikre for att blive 
byttede bort mod andre Gjenstande, eller at gaa i Mellemlag paa 
et Hestebytte, et Klokkebytte, en Skindhandel eller deslige. Ved 
denne Tuskhandel blev Hazarden ved Handelen fordoblet, hvilket 
lod tu l at foroge dens Interesse, og Fordelen af et godt Handelsvid, 
hvoraf naturligtvis Enhver troede sig i Besiddelse, blev potenseret. 
Lykken havde vret ulige som sedvanlig. En var kommen paa 
Markedet med 12 B i Penge og et Par Reisestovler uden Saaler. 
Han begyndte med at bytte Stovlerne bort og sad nu paa en Hest, 
som han ikke vilde sxlge for 80 Spd.»63  

Under tiden såldes brännvin, med eller utan rättigheter, samt 
öl och vin, fritt, överallt på platsen. Dans fann man ordnad på 
7-8 ställen hela dagen, och det var alltid fullt med folk. Där 
kunde man få se 'dansarinnor' uppträda under pauserna, och det 
fanns karuseller, akrobater och dvärghästar etc. på olika håll inom 
området. 64 

Men muntrast torde det ha gått till i någon av dansstugorna, 
som en Åskarl tittade in i och som han kallade salaungen 
(salongen).65  Låt oss till sist höra vad vår norske berättare iakttog 
i ett par av dem: »Dansen var begyndt paa Salen. Derop gik jeg da 
naturligtvis strax og fandt et Par Hundrede Mennesker, sammen- 
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stuvet i et gronmalet Varelse, ifard med at danse i en Temperatur 
som i en Bagerovn og i en Tobaksrog, der gav en god Ide om 
Krudtrogen under ett heftigt Slag. Herrer og Damer vare rode som 
kogt Hummer i Ansigtet og paa Handerne. Dersom de unge 
Handelsmand havde faaet Is i Blodet ved at staa i de aabne Boder 
om Dagen, blev Isen nu forvist optoet, forsaavidt ellers en Blan-
ding af kogende Vand och Braendevin, glodende Smil og Blikke, 
brandende Granved, ildfulde Ord, hed Punsch, varme Omfavnel-
ser, antante Piber og Cigarer og de voldsomste Hop og Sving-
ninger under en saa mangeartet Ild formaaede det. At domme 
efter de Dansendes Ydre maatte man tro, at en saaden indvortes 
Optoen var i fuld Gang: thi det nig af dem, der kom ud på den 
kolde Gang, som af dampende Heste; Sveden trillede ned af deres 
Ansigter i store Draaber, og inde i Stuen steg de varme Dunster 
tilveirs, condenserede sig under Loftet og dryppede ned derfra og 
ned ad Vaggene som en varm Sommerregn. 

Det fanns flere »Dansesaler» paa Grundset. Vi besogte to eller 
tre Dansesale, der havde det tillfalles, at Heden var alldeles tropisk 
(det var smällkall vinter med bortemot 20 grader!) ; paa et Sted var 
den endog saa trykkende, at hvert Menneske, man kom nar, 
afgav en Varme som en sydende Dampkjedel, hvilket blev ganske 
forklarligt, naar man lagde Marke til, at der brandte en lystig hd 
i Kakkelovnen, og at svare Solunger og Osterdeler, saa tt sam-

, menpakkede som stimende Sild, dansede de voldsomste Galop-
pader og Polkaer i tykke Vinterfrakker, Peltshuer og Reisestovler. 
Det undrede mig kun, at de ikke ogsaa havde trukket Pelts-
vanter paa. . .»66  

Här mitt i marknadsfestens stoj och larm kunde den älvdalske 
forköraren naturligtvis bland annat dalfolk även möta sockenbor, 
som voro ute med handelsbög och drdja. Det var gårdfarihand-
lama. Men med dem skola vi stifta närmare bekantskap i följande 
kapitel. 



ÅTTONDE KAPITLET 

GÅRDFARIHANDLARE 

Yrke efter yrke ha vi undrat: hur länge ha älvdalingarna sysslat 
med detta slags arbete? Vi göra oss samma fråga, även då det 
gäller handeln. Alltså hur långt tillbaka i tiden ha älv-
dalingar stått på städernas torg eller marknader eller gått omkring 
från gård till gård för att bjuda ut varor? 

Den frågan är lätt att besvara, säger någon. Näringsfriheten 
infördes i vårt land delvis år 1846 och helt år 1864, och före den 
tiden tolererades inga gårdfarihandlare. Men så enkelt ligger saken 
inte till. 

Först och främst: ända sedan medeltiden hade bönderna över-
allt i Sverige rätt att fara omkring och sälja vad som producerats 
på deras egna gårdar. I 1734 års lag, som gällde under den tids-
period, som vi sysselsätta oss med, lydde bestämmelsen så här: 
»Vare ej förbudit, at lägga sin egen afvel och afrad up, och then 
sälja hvar han vil.» Med 'avel' menades då inte bara spannmål, 
smör, ost och andra lantbrukets produkter, utan även sådant, som 
bonden tillverkat hemma på sin gård med utnyttjande av hemma-
markernas möjligheter, alltså t.ex. liar, laggkärl och vävskedar.' 
Härtill kommer, att bestämmelserna om »landsköp» ändrades 
oupphörligen: så t.ex. frigavs år 1780 spannmålshandeln i hela 
riket, år 1789 fick allmogen rätt att skicka sin avel med grannar, 
som företogo stadsresor, och år 1815 frigavs viktualiehandeln.2  

Intet talar sålunda emot, att älvdalingar redan för århundraden 
sedan stått på höstmarknaden i Mora för att sälja kreatur, som 
man ej såg sig någon råd att föda över vintern, eller under Thomas-
mässmarknaden strax före jul frusit i kylan på torget i Falun, 
under det att de väntade på, att stadsborna skulle köpa deras 
medhavda ost och smör. 

Kanske förde de även andra varor med sig till torget. Smidet 
hade gjort dem till stora producenter av träkol, och då kol ju är 
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en lättforslad vara, kunna älvdalingarna ha varit med bland de 
bönder, om vilka landshövding G. Duwall i sin berättelse för år 
1666 beklagande sade, att »i detta nästframledne åhret en mechta 
quantitet af Kohl har här (dvs. i Falun) låtit sigh see, så at 
bondhen länge stådt medh dhem på Torget oförsålde, och på 
sidstone ändå sielf måste gå omkring i gårdarne och biuda dhem 
uth för ringare prijs än af E. Kong!. Maij:tt nådigst förordnat är.»3  

Det ligger så mycket närmare till hands att tänka sig möjligheten 
av att älvdalingama i äldre tid sålt träkol på andra orter som de 
ännu i mannaminne varit leverantörer av tjära till de omkringlig-
gande bygderna. Karlar från Garberg och Blyberg f oro på våren 
med 'långåkor' (långrede) omkring i närmaste Morabyarna och 
i Våmhus och sålde hemproducerad tjära. De hade tre tjärtunnor 
på lasset, en baktill, som de tappade ur, och två uppe på åkorna. 
Betalning erhölls kontant eller i form av hö. Ofta var det mycket 
vatten i tjäran.4  

Några direkta uppgifter om att älvdalingar på 1600- och 1700-
talen sålt t.ex. kreatur på Mora marknad eller lantbruksprodukter 
på torget i Falun finnas mig veterligen icke. Om vi söka de direkta 
uppgifterna, få vi — frånsett naturligtvis de stora produkterna liar 
och laggkärl — nöja oss med enstaka notiser. Sålunda veta vi, 
att älvdalingar på 1600-talet gingo eller f oro omkring och sålde 
skinnvaror. Bönderna i socknen hade i en skrivelse 17 maj 1634 
klagat över, att fogden, alltså statens representant, var långsam 
med betalningen av inlevererade skinnvaror. Redan den 2 augusti 
samma år svarade Kungl. Maj:t: »När fogden skinnvarorna icke 
strax utur kirkohärbärget betalar efter den ordning i salig Kongl. 
Maj:ts (dvs. Gustaf II Adolfs) tid däruppå hållen är, må de dem åt 
androm här uti Sverige sälja, men intet hava makt några åt Norge 
att föra.» 

Lök och tuggkåda voro älvdalska handelsvaror åtminstone under 
1700-talets förra hälft. Det är Carl von Linné, som berättar om 
bådadera. Om löken säger han: »I Älvdals socken planteras över-
flödigt den rätta johannislöken, vilken sättes i god, fet och dyngad 
jord, varpå strax tillförne är bränt ris till aska. De sälja honom 
till de kringliggande socknar, varest han, helst av kvinnfolken, 
såsom den raraste aroma i kyrkan tuggas.» Och om kådan heter 
det: »Tuggkåda prepareras så: man tager den klaraste kådan, som 
fås på gran; den tilltuggas av vallkullor, pojkar och käringar, tills 
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kådan blir vit, seg, så att hon kan dragas långt emellan tänderna; 
ju längre hon kan dras, ju bättre sägs hon vara preparerad. Den 
otuggade smakar mer besk och hänger mer vid tänderna. Sådan 
brukas och säljes åt Falun i åtskillig form.»5  

Men även med varor, som alls ej voro hemtillverkade, kunde 
älvdalingarna idka laglig handel före det betydelsefulla året 1846. 
Vissa bruk hade nämligen rätt att sända ut försäljare till vilka 
trakter som helst av Sverige. Försäljaren försågs då med ett s.k. 
fripass, som gjorde honom oantastlig gentemot myndigheterna. 
Så här lydde ett dylikt pass från år 1809, utfärdat av Jäders bruk 
nära Arboga: »Med Tägt Ands Olsson från Elfdahlen afgår till fri 
försäljning af härvarande Tillverkning följande — Sex Ringar 
Diverse Sorter Jerntråd från N° 7 & 8 till och med N° 14 Ett-
hundrade Ringar Häktor Sex Dussin 5 paar Hällor hvilka Kongl. 
Förordningarna likmätigt fritt och obehindrade passera. Jäders 
Bruk d. 18 November 1809. W. S. Mannerstråle.» Det är ju intres-
sant, att Täkt Anders fann det ekonomiskt fördelaktigt att på det 
västmanländska bruket inköpa just sådana varor (järntråd, häktor 
och snjuosukklekker, i passet kallade hällor), som tillverkades i 
hans hembygd! 

Det är tydligt, att dalkarlarnas handel med brukens smidespro-
dukter redan före år 1840 nått en så stor omfattning, att den 
började stöta emot andra ekonomiska intressen, vilket tog sig 
uttryck i klagomål i självaste riksdagen. Då dalkarlshandeln med 
brukssmide var fullt laglig, tog man sin tillflykt till moraliska 
synpunkter på saken. Så här lät det: »Några riksdagsfullmäktige 
av Bondeståndet hava väckt fråga om förbud mot aen gårdfari-
handel, som av en del dalallmoge idkas med Eskilstunasmide. 
Mer än gärna unnande och önskande de vanlottade och usla sock-
narna alla möjliga binäringar och biförtjänster, varav ingenstädes 
kan vara större behov än där befrielse från frostskador hör till 
undantagen, kan någon inskränkning i omnämnda handelsfrihet 
likväl icke anses för annat än högst nödvändig. Så borde t.ex. ej 
någon ogift mansperson med yrket få befatta sig, genom vilket 
förbud de ej skulle bliva uppfödda och från späda åren durkdrivna 
i lättja och dagdriveri, mången fader och moder slippa mottaga 
en redan i ungdomen förlorad son eller för honom, ännu pojke, 
krusa och av honom mottaga nådestyvrar, då han från sin handels-
vandring hemkommer och såsom sitt behåller förtjänsten därav, 
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allenast efter sitt dryga godtycke delande med sig åt föräldrarna, 
som numera utan sonens råd alltför litet kunna företaga. Också 
skulle på detta sätt det sjufanders leverne förekommas, som föres, 
då under färderna ungdomen av bägge könen sammanträffar på 
samlingsorterna. Denna inskränkning synes ej sträcka sig för 
långt, då man besinnar dalseden att gifta sig, innan kontrahenterna 
ännu äro torra bakom öronen.» 6  

Den vältalige folkrepresentanten var emellertid för sent ute. 
Tidens allmänna inriktning pekar mot fullständigt fri handel, 
och redan hade den gårdfarihandel med icke hemtillverkade varor, 
som skulle bli av så stor ekonomisk betydelse för Älvdalen under 
årtiondena omkring 1800-talets mitt, börjat blomstra. 

Det är med detta slags gårdfarihandel, vi nu skola sysselsätta 
oss, och vi fråga oss då först: förekom den redan före 1846, alltså 
då den ännu var olaglig? Hans Järta omnämner den ej i sin lands- 
hövdingeberättelse från 1822; han talar endast om att »några 
Gårdfarihandlande» brukade besöka länets sydliga delar, och att 
folket i de norra socknarna for omkring och sålde sina egna 
produkter. Men Järtas tystnad betyder nog ej, att olaglig gårdfari-
handel inte förekom på 1820- och 1830-talen. Sålunda framhåller 
en kännare av den älvdalska järnhandeln, att »det inte var enbart 
hemsmidda järnvaror, som gårdfarihandlarna från Älvdalen gingo 
omkring med i sina väldiga 'bögar'. En del av varorna inköpte de 
hos handlande i Falun eller annorstädes. Sådant förekom rätt 
tidigt, åtminstone sedan 1830-talet.» 7  

I Norge rådde i stort sett samma bestämmelser om landsköp 
som i Sverige. Trots detta bedrevo älvdalingar här åtminstone 
från 1820-talet en byteshandel, som inte var grundad enbart på 
älvdalska produkter, utan även på varor, som inköpts på andra 
orter i Sverige. Jag anför från handelsböcker hos firman M. Leigh 
i Röros:8  

»1828 Indbytted af Per Matts Jan 
Rdr Ort Skilt. 

13 Tylter Elfdals Liaaer 	  38 16 
6 Vog graavt Liin 	  23 2 4 
8 Vog fint smisjern 	  13 10 

36 kobberpander med Jernfodder 6 3 — 
1 Kob. kjedel 	  3 3 — 
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Rdr Ort Skilt. 

18 mf. Humle 	  1 4 — 
1829 febr. 
Af Per Mats Jannes og has kammerat 
21 Tylt 5/4 Elvd. Liaaer 	  63 3 
Af en Elfdalskarl 
23 febr. 
11 tolter 5/4 Elvdalsliaaer 	 
mars 25 Af Anders Hedfors 

30 4 

11 Tylter 5/4 Elfdals Liaaer 	 30 — 
1830 Af Per Mats Jan 
mars 20 2/3 Vog Hvedemel 	 43 — 
1832 Af Per Mats Jannes 
10 tylter 6/4 Elfd. Liaaer 	 30 3 8 
13 	» 	5/4 	» 	» 33 3 12 
5 	» 	5/4 Hedemora Liaaer 	 10 — 

1832 Af en Elvdals karl 
mars 20 dussin messingkamer 	 13 1 16.» 

Ifråga om flera av dessa varor kan man stå litet tveksam, huru-
vida de producerats i Älvdalen eller köpts från grannbygder. 
Fullkomligt säkert är emellertid, att Hedemoraliarna och det fina, 
dyra vetemjölet köpts på annat håll och alltså voro typiska exem-
pel på det slags landsköp, som myndigheterna ännu på 1820-talet 
hade i uppdrag att förhindra. 

Då vi nu skola söka sätta oss in i de älvdalska gårdfarihand-
lamas liv ungefär två årtionden före och två årtionden efter 1850, 
gäller det att först få en så klar bild som möjligt av deras h a n-
dels områden och handelsrutter. 

Vår främste folklivsforskare säger om dalkarlarnas färder i 
Norge: »Dalkarlarna besökte troget de östnorska marknaderna i 
Grundset, Röros, Lillehammer, Trysil, Trondheim och Levanger. 
De vandrade också omkring som gårdfarihandlare i hela östra 
Norge. De flesta tyckas ha varit västerdalingar från Malung, Lima 
och Transtrand samt Morakarlar, men även de övriga Siljans-
socknarna, ja hela övre Dalalagen ned till Gagnef och Mockfjärd 
uppgivas ha varit representerade. Det, som framför allt såldes, 
var smör, hudar, skinn, nötkreatur, fågel, vilt, järn och smide. De 
speciella dalska gårdfarihandelsvarorna i Norge voro järn, mer 
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eller mindre förädlat och smidesprodukter därav, såsom spik, 
hästskor, beslag, Har, knivar, koband, lås och dylikt. Vidare mäs-
sings- och kopparsaker samt gjutgods av gulmetall och slutligen 
träföremål, såsom vävskedar, vävspännare, spolrockar m.m. och 
slutligen Malungsskinnvaror. En mångfald smidesprodukter av 
svenskt ursprung återfinnes i Norge, och i österdalen och Trönde-
lagen finner man mycket ofta alster av dalska murare och konst-
närliga målare. Slipstenar och laggkärl från Dalarne ha också 
fått stor spridning i östra Norge. »9  

I vad mån deltogo nu älvdalingarna i denna vittomfattande 
Norgehandel? Vi ha redan sett, att de år 1666 förbjödos att handla 
med skinnvaror i Norge — något, som väl tyder på, att de verkligen 
idkade sådan handel. Och vi ha sett, att älvdalingar på 1820-talet 
åter och åter begåvo sig med Har men även en mångfald andra 
varor till Röros. Abraham Hiilphers berättar på 1750-talet om älv-
dalingarna: »Spannmål köpes och bytes ifrån Norge och andra 
orter, som sockenborna besöka med det de hava att föryttra.»1° 
Den älvdalska traditionen talar om färder till marknaderna i 
Grundset, Trysil, Röros, Trondheim och Levanger; därvid är dock 
att märka; att älvdalingarnas marknadsbesök i Röros och Trond-
heim säkerligen till allra största delen gjordes som ett bihang till 
det, som var huvudändamålet med deras Röros- och Trondheims-
färder: forandet.li Gamla älvdalingar ha också berättat, att inte 
bara Har, utan också laggkärl och vävskedar såldes i Norge. 

Hur livlig förbindelsen Sverige—Norge på 1600-talet var i båda 
riktningarna belyses på ett lustigt sätt av en händelse i Älvdalen 
år 1667. Vid gränsen Dalarne—Norge fanns en mycket energisk 
tullinspektor, som hette Anders Kempe. Han hade inskridit mot en 
norrman, Jon i Hella, som bland sitt mångahanda på färdlasset 
gömt smuggelgodset tobak. Utom tobaken hade han med sig 36 
alnar fris (en grov, långhårig yllevävnad), en halv tunna torsk 
och en halv tunna sill, »förutom tobakspipor och annat smått, 
som med följde.» Intet under, att Jon var en populär man, och 
då tullinspektorn antastade honom i Älvdalen, försvarades nors-
ken av älvdalingarna med sådan energi, att Anders Kempe enligt 
sin egen utsago fruktade för sitt liv.12  I ett uttalande från 1796 
beskrives Norgeshandeln som så viktig, att själva grannskapet till 
Norge anges som orsaken till dalkarlarnas livliga intresse för han-
del. Författaren säger: »De, som äro välmående, använda sina 
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penningar i handel, vartill dalkarlen är mycket fallen, och vartill 
grannskapet med Norge, landets industri och många särskilda pro-
dukter samt deras utfärder giva dem de bästa anbud och lägen-
heter.»13  

Och ändå voro handelsfärderna till Norge stundom allt annat 
än lyckade. Såg Marit från Liden berättar därom. Tillsammans 
med en annan flicka lastade hon varor på dragkälken och begav 
sig in i Norge; hon hade hört, att det skulle gå bra att sälja där. 
Flickorna hade emellertid otur, deras varor visade sig svårsålda, 
och det var till och med svårt att få husrum och mat i gårdarna. 
De drogo kälken ända till Trondheim, men där vände de om, och 
sedan gjorde Marit aldrig mera någon resa till Norge." Inte heller 
Täkt Per från Holen, född år 1810, tycks ha haft någon framgång 
i Norge. Han gjorde en resa till broderlandet med järnkramvaror, 
och på ett brev från Levanger antecknar han: Uliö int drag uon-
lost fast ig ar sund bruok (1 skolen ej bli ledsna, fast jag har trasiga 
byxor). 

Men handelsfärderna i Sverige då? Mera enstaka fall äro väl 
uppgifterna om, att älvdalingar vandrat med varor ända till Skåne 
och Gotland. Det berättas om en handlande från Kåtilla, Tåmås 
Jakob, att han for än uppe i Lappmarken, än nere i Skåne. Och 
om Ås Per Larsson i bien, född år 1789, förtäljer släkttraditionen, 
att han gjorde en handelsresa till Gotland; resultatet hade emeller-
tid varit så dåligt, att han hade haft svårt att taga sig hem igen. 

Däremot tyckas älvdalingar under gårdfarihandelns första tid 
ha med stor framgång bjudit ut sina varor i Uppland, särskilt i 
Roslagen. Uppgifter både från Blyberg och från Månsta tala härom. 
Man är ense om, att Upplandshandeln var tidigare än Norrlands-
handeln; först då fattigdomen omkring 1800-talets mitt började 
ge med sig något i de norrländska byarna, kunde det löna sig att 
bjuda ut varor där. 

Men då började också de älvdalska gårdfarihandlarna att så 
gott som uteslutande driva sin handel i denna del av Sverige, och 
allt flera älvdalska bönder slogo sig på handelsyrket. Färderna 
gingo över hela Norrland, från Hälsingland och Härjedalen till 
Norrbotten och Lappland. Icke heller lapparna försummades, och 
många äro berättelserna om allt underligt man såg i lappkåtorna. 
I detta sammanhang kan nämnas, att då älvdalingen sade norä i 
lande (norr i landet), menade han endast Norrland norr om Härje- 
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dalen och Hälsingland; dessa senare landskap fingo alltid behålla 
sina speciella namn, vilket ofta även var fallet med Jämtland. 

Nästan alltid, då älvdalingen tog in på något av de vanliga 
kvarteren i Norrlandsbyarna, träffade han sockenbor. Detta fram-
går åter och åter av de hundratals brev, som finnas bevarade av 
älvdalska Norrlandsfarare. Ungefär så här låter det i de flesta 
breven: »dett vii go så smått att sälja varur jag tänker att go i krin 
är i soknin till Jul och sedan här ifrån till Åsele på marknaden. 
Wi afva nu varitt är i andersmeshälgen Justen Olof Pehrsson och 
Markus Maritt alla med god hälsa» (en Brunnsbergskarl från Vil-
helmina 4/12 1871). 

Norrländska författare ha också åtskilligt att berätta om de 
vandrande dalkarlarna. Från Tåsjö i nordligaste Ångermanland 
berättas: »Den mesta småhandeln ombesörjdes ännu på 1850-talet 
av gårdfarihandlande, merendels dalkarlar, någon gång även en 
dalkulla. De buro sitt handelslager i en stor, fyrkantig skinnsäck, 
en s.k. bög, på ryggen. Jag minns särskilt en liten satt, krokryggig 
dalmas, Lars Larsson, som brukade besöka vår bygd 1-2 gånger 
om året. Då han kom, var han som en gammal vän och bekant i 
huset. Det var en fröjd för oss barn, när han snörde upp sin kram-
säck och bredde och bjöd ut sina varor. 'Ska då vara sinålar, 
stoppnålar, skärnålar, siringar, mässingkammar, silar, häktor, 
metkrokar?' Och så berättade han nyheter från andra orter — 
den tiden funnos ännu icke några tidningar här uppe — det var 
det bästa, kan jag förstå, för far och mor och andra äldre, men 
även vi barn hörde uppmärksamt på vad den talföre dalmasen 
berättade. De voro glada, förnöjsamma, nyktra och ordentliga, 
dessa gårdfarihandlare. Också lär en och annan blivit förmögen 
på sin handel.»15  

Och från en ännu mera isolerad bygd, Frostviken i nordligaste 
Jämtland, få vi veta (det gäller 1850-talet): »Skålknallar och dal-
masar ha med sina påsar och knyten för länge sedan hittat vägen 
hit upp till obygden. På julaftonsmorgon satte man på väggen 
ovanför bordet upp 'krusade plagg' (blommiga halsdukar) och 
färgtryckstavlor, som man köpt av kringvandrande västgötar och 
dalmasar.» Om en klok gubbe i Frostviken berättas: »Av dalkarlar, 
som även i dessa avlägsna trakter gingo omkring med handel, 
försåg han sig med varjehanda apoteksvaror, såsom kamfer, slag-
vatten, hjärtstyrkande droppar, aloe och dyvelsträck.»16  
19 
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Om man jämför älvdalingarnas hela samlade handelsområde 
med våmhusarnas, komma ju älvdalingarna avgjort till korta. De 
älvdalska gårdfarihandlarna färdades, såvitt jag vet, aldrig i andra 
länder än i Sverige och Norge, under det att hårkullorna bedrevo 
sin näring även i Finland, Ryssland, Tyskland, Danmark, England 
och Skottland.17  Den älvdalska handlanden var sällan borta 
längre tid än över vintern, under det att hårkullan kunde vara 
frånvarande från hemmet både 1 1/2  och 2 år. Förklaringen ligger 
nära till hands: älvdalingen, även kallad grden, hade oftast ett 
ganska tungt lass av försäljningsvaror, vilka, om de togo slut, 
måste förnyas från firmor inom Sverige; hårkullan däremot arbe-
tade med det lättast tänkbara material, ett material, som hon 
dessutom i stor utsträckning förnyade hos sina kunder. 

Detta om de älvdalska gårdfarihandlarnas verkningsområde som 
helhet. Man kan då vidare fråga sig: hade älvdalingarna — i likhet 
med Oxbergs vävskedsmakare och Malungs skinnare — vissa 
»streck», som de årligen besökte och där enligt en oskriven överens-
kommelse ingen annan grde bjöd ut sina varor? Ordet strik är 
känt i Älvdalsmålet i denna betydelse, och från ett par byar finnas 
litet obestämda uppgifter om, att handlanden varje år gått sitt 
vissa, privilegierade streck. Sålunda säges i Blyberg: »Göran Olof 
och Göran Lars, som voro kusiner, gingo var sina streck i Norrland. 
De voro kompanjoner och delade överblivna varor vid hemkoms-
ten på hösten. »19  Och gamla Brunnsbergsbor berätta: »När man 
kom in i Hälsingland, skildes man åt, varefter var och en fortsatte 
efter sitt streck, dvs, vägar genom de bygder, där var och en reste 
år efter år. Där var man känd med folket, och där voro ens varor 
också kända. Man gjorde aldrig intrång på annans streck.» 19  

Men mot dessa enstaka uppgifter om år efter år lika och för 
andra grder otillgängliga färdvägar stå en mängd berättelser om 
huru årets handelsresa visserligen planerades i stora drag, men att 
färdvägen oupphörligen ändrades under resans gång, detta bero- 

Gyrisens karta, utvisande Älvdalskarlarnas vanligaste handelsvägar i Mälar-
landskapen och Norrland. Den återger även järnbruk, där inköp av handels-
lager skett, samt de bruk i Uppland jämte Roslagen (obs! särsk. landskap), där 
herrarbete utförts. Kartan är en så vitt möjligt trogen kopia av originalet, 
vars text förtydligats men vars akvarellfärg utelämnats (blå vattendrag o. om-
växlande gula, gråblå o. bruna landskap). Tecknad av Gun Björklund efter 

original i Hemb. Rots Skans. 
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ende på många olika omständigheter, såsom stora snöfall i en 
trakt, dit man ämnat sig, eller underrättelser om, att konkurren- 
terna efter den planerade sträckan varit alltför många, eller 
tvärtom gynnsamma uppgifter om, att man efter den eller den 
vägen hade utsikter att bli utan konkurrens. 

[Jr det flödande rika materialet taga vi ut ett fåtal exempel på 
hur en älvdalsk resehandelsrutt kunde ta sig ut. 

Omkring år 1860 voro Fält Anna i Rot och en jämnårig flicka 
från Klitten ute på en färd till Härjedalen och Jämtland. De fingo 
varor hos handlanden Graf i Älvdalen för 100 Rdr banko. Resan 
gick först över Klitten till Härjedalen. Varorna fingo de fraktade 
på klövjehäst till Ulvsjön, men sedan fingo de bära i bögar. över 
Härjedalen gingo de till Jämtland, där de besökte Bergs socken i 
södra änden av Storsjön, vidare Myssjön, Oviken, Mattmar och 
Undersåker och slutligen kommo ända upp till Kalls socken. Där 
vände de. Innan de kommo till Kall, vandrade de genom Fröån 
och Husån, som voro två bruk. När de kommo till Kall, hade de i 
det närmaste sålt sitt varulager. Då sände de pengar och betalade 
varorna hos Graf. Dessutom hade de bytt till sig var sina två pund 
ull. Denna ull jämte övriga saker fingo de sedan bära den 40 mil 
långa vägen hem till Älvdalen. Hem kommo de en vecka före jul.»  

Hur en vanlig handelsfärd i Hälsingland kunde te sig, framgår 
av följande brev, avsänt från Rolfhamre i Ljusdal: ». . . nu så 
har vi lemnat Litet varor som vi hade qvar i Fäne och tenka nu 
ner öfver till Kufven och ta reda på de saker vi har der och nu 
så har vi intet bestämt oss för hvad väg vi komma att ta derifrån 
om det blir till Bjuråker eller komma vi att gå till Fäne tillbaka 
och så sör öfver skogarna det beror på om vi sir oss god att få 
med oss alt för det är slut på föret är ikring (det var i mars 
månad) så vi har måst lemna kjälken i Fäne men vi tenka att 
kanända det vore litet före qvar på skogen om vi giorde vändning 
men sir vi att säckarna blir för tunga så måste vi försöka gå här 
utikring och försöka om vi kan få lätta af någodt. . .» 

Om en stor rundtur från Lappmarken och över Norge berättar 
en Brunnsbergskarl i följande brev hem, avsänt från Norge i febru-
ari 1871: ». . . jag ar nu rest ifrå Äsele marnad jag kom hitt i 
Norige jag for öfver fiälen från Frostviken och kom hitt den 4 
fibruari och nu ar jag varitt är i 2 vikur i dag och nu tenker jag 
att resa söder utt genum Overaln och Snasn och till Stenkiär och 
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En övdalsgrde från 
Klitten. (Hemb.) 

segla derifrån till Trondhem och derifrån till Rörås och komma 
em från Särna efter den vegen. . . dett ar varit lettsamt med för-
lagett då jag for öfver fiälen dett var so litten snö att det var 
nera bartt är i Norrige men nu ar det byrtt och snögatt i 3 dagar 
att jag måste Lea skuds melan byarna ja jag kan ännu hintett 
bestemma hur snart jag kommer hem för jag ar henn mykyt varur 
osåld men jag tro att jag får si uru dett vill go här efter med min 
andell om jag kan komma em i sluttett af mars månnad eler 
början af Aprill. . .» 

Handlande, som bedrevo sin verksamhet i större skala, hade 
ofta unga drängar och pigor anställda som medhjälpare. Det är 
naturligt, att dessa ungdomar vanligen fingo färdas obekvämare 
än huvudmannen själv. Så t.ex. var det brukligt, att huvudmannen 
färdades ensam till Stockholm för varuuppköp, under det att 
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medhjälparna gingo skogs- och landsvägar till den plats i Norr-
land, där man kommit överens att träffas. Och när man väl var 
i Norrland, sändes ungdomarna ofta till de glesbefolkade bygderna 
längst i norr, under det att huvudmannen höll sig i de mera tät-
befolkade områdena nära någon stad eller marknadsplats. Föl-
jande brev, avsänt från Skellefteå i september 1861, är ett av de 
talrika exemplen på, hur man ordnade det: ». . . Wi ha nu lagt 
waror i säckarna och äro resfärdiga, qwinnor (dvs. handelspi-
gorna) resa till Luleå. Jag kommer efter wanl. (dvs. vanligheten) 
att wara här i socknen — wi skall (will Gud) träffas här åter sex 
wickor härefter. För närwarande har wi qvarter i Land hos Land-
ström.» 

För att nu mera i detalj söka tänka oss in i, hur en älvdalsk 
handelsfärd gick till, börja vi med f ör ber edels er na till 
färde n. Efter att ha sett om sin gård hemma började varje erfa-
ren gårdfarihandlare i god tid med att noggrant planera sin resa, 
tänka efter, vilka varor som skulle upphandlas, var dessa varor 
kunde fås billigast och under gynnsammaste kreditförhållanden, 
vem man skulle ha till medhjälpare, vilken resrutten skulle bli 
denna gång etc. Om man tog för lätt på denna planering, kunde 
det gå ganska illa, vilket vi få erfara i det följande.21  Emellertid 
hände det även, att den erfarne och försiktige gård farihandlaren 
mången gång kunde få ändra sina dispositioner under själva 
färden. Det kunde gälla resrutten, såsom framgår av följande brev 
från den framstående handlanden Sähl Anders Olsson i Näset; 
brevet är avsänt från Harmångers prestgård: ». . . Jag har ej 
mycket att säga om min handel på sednaste tiden. Jag har ej så 
mycket qvar utaf hvad jag tog med mig då jag reste från Bjuråker 
efter jul kanske mitt lager går till 50 å 60 kronors värde, men jag 
har något uppsatt i Stråsjö som jag borde haft nu men som jag 
troligen får låta vara tilldess jag kommer dit, hvilket troligen ej 
blir förrän i medlet af maj månad, ty sedan jag varit här i Arm-
ånger öfver Påsk, skall jag resa till Jättendal, Gnarp, Bergsjö och 
Hassela samt derifrån till Bjuråker. . .» 

Om det visade sig, att varulagret blev så stort, att handlanden 
ej ensam såg sig i stånd att avyttra det, kunde han från själva 
resan tinga handelspiga. Hur detta gick till framgår av följande 
brev till en flicka i Näset, avsänt från Stockholm i juli 1863: 
»Underteknade får er mäd hödmjukast hanhålla om att du ville 
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Pass-sedel. (Hemb.) 

vara af den Bästa godheten och vara mig bejelplig för att afytra 
handelsvaror och Komma mig till mötes till Hångermanland och 
Örnsköldsvik, Som först nu näst instundande östetid, är det så 
att du vill gifva dig till Så var god och Besvara detta mitt bref med 
ett hugnnande Svar nu mäd det första till Örnsköldsvik och Siden-
sjö Prästgård, vad din lön beträffar så skall jag icke vara småräk-
nad på några Riksdaler mer eller mindre om jag kan få dig till 
en trogen Mädjelpare. . .» 

En av de allra nödvändigaste reseförberedelserna, både när det 
gällde handel och när det gällde herrarbete, var att skaffa sig ett 
fripass eller, som älvdalingarna själva sade, en pass-sajl (pass-
sedel) . När det var frågan om att lämna hemsocknen för att driva 
gårdfarihandel, kunde passedeln, som vi redan antytt, vara av 
växlande slag. Vanligast var en av pastorn utfärdad sedel, som 
skulle innehålla uppgifter både om de trakter, som innehavaren 
önskade besöka, och om den tid, som skulle användas för resan. 
Att komma med ett pass, som var för gammalt, kunde kosta ansen-
liga böter: Två älvdalingar fingo en gång sina pass synade av 
länsman på Lövångers marknad, och då det ena passet befanns 
vara för gammalt, fick den brottslige betala 30 riksdaler i böter 
mot kvitto på det för gamla passet. I Byske socken skulle passet 
åter företes för länsman. Denne såg att älvdalingen redan hade 
erlagt böterna, men han ville skrämma honom och sade: »Det 
står i passet, att du har svart helskägg, men det sitter ju inte 
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riktigt ihop och är förresten mycket ljusare ovanför munnen.» 
Gråen svarade; »Ja, det kan väl länsman begripa, att skägget blev 
grått av ren förskräckelse, när jag blev stämd i Lövånger.»22  Några 
exempel på, vad de av pastor i Älvdalen utfärdade fripassen från 
1800-talets förra hälft innehöll, må anföras. År 1802 utfärdades 
pass för Anders Andersson och Mats Matsson i Väsa att fara neder 
i landet med vävskedstillverkningar; år 1806 för Anders Olsson 
och Erik Ersson på Näset, som avgå till Rombolandet med stål-
trådsarbete; år 1811 för Gum Olof Nilsson och Såg Olof Olsson i 
Liden att sälja ståltrådsarbeten i Medelpad och Ångermanland; år 
1813 för Dius Lars Larsson i Blyberg att fara i Uppland med 
laggkärlsarbeten; år 1814 för änkan Marit Ersdotter från Väsa att 
sälja träarbeten i Gästrikland; år 1815 för drängen Matts Mattsson 
från Väsa att sälja vävskedsarbeten i Gästrikland; år 1819 för 
änkan Marit Ersdotter och pigan Margit Matsdotter, båda från 
Väsa, att i Hälsingland sälja ståltråd m.m. och samtidigt höra sig 
för om arbetsförtjänst; samma år för Lars Larsson m.fl. från 
Väsa att i Jämtland och Ångermanland sälja vävskedsarbeten; år 
1836 för drängen Håll Anders Andersson på Näset att fara på 
obestämda inrikes orter med ståltrådsarbeten; år 1834 för Gum 
Per Andersson från Liden att färdas i konungariket Norge och 
Trondhjems stift med smiden; år 1849 för Gum Per Andersson 
med 13-åriga flickan Anna och änkan Marit Andersdotter från 
Liden att resa till Gästrikland och Hälsingland med småsmide och 
ståltråd etc. etc. Om man ser igenom hela mängder av bevarade 
pass-sedlar, slår det en framför allt annat, att den älvdalska gård-
farihandeln årtionde för årtionde drog sig allt bestämdare norrut. 
Efter 1850 hörde det till Undantagen, att någon grete färdades 
sydligare än i Hälsingland. 

Gårdfarihandlaren kunde emellertid också få åt sig utfärdat 
pass på helt annat håll än hos pastor i Älvdalen. Vi ha redan ovan 
(s. 284) meddelat ett dylikt pass från Jäders bruk i Västmanland. 
Samma rättighet att utfärda dylika fripass hade även övriga bruk, 
då det gällde egna produkter. För Älvdalens del äro fripassen från 
Skultuna alldeles särskilt talrika, och de röra sig givetvis alla om 
mässingsvaror, såsom ljusstakar, spegeldosor, snusdosor, ljusplåtar 
(enkla ljusstakar; se nedan s. 305) och inässingstråd.23  

Rätt att utfärda försäljningspass hade även Eskilstuna s.k. Fri-
stad, och av denna möjlighet att både i städerna, på marknader 
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och på den egentliga landsbygden samt i Norge idka handel med 
Eskilstunavaror ha älvdalska gårdfarihandlare flitigt begagnat 
sig. Av de talrika bevarade passen av detta slag må ett enda 
avtryckas: 

MAGISTRATEN 
UTI 

ESKILSTUNA FRISTAD 
Gör veterligt: att som Fabriksidkaren Gustaf Wilhelm Jolidon 

anmält sig vilja till städerne och marknademe i Sverige och Nor-
rige utsända sin antagne Smidesförsäljare Eric Larsson för att 
utsälja de å bifogade förteckning antecknade Smides manufaktur- 
och messingsarbeten 	  

och derföre om resepass anhållit; alltså varder detta pass meddeladt 
på det de som öfver Resande hafva uppsigt må låta bemälde Eric 
Larsson, såsom stadd i rätta ärender, fritt och obehindradt pas-
sera; gällande detta pass för Sex /6/ månader, med rättighet till 
gästgifvareskjuts. 

Eskilstuna Fristad den 11 September 1852. 

På Magistratens vägnar: 
H. A. Wallström. 

Lösen .... 8 	 /Sigill/ 
Ch. Sig. .. 12 

20 Sk. B:o» 

Den bifogade förteckningen över varorna lyder sålunda: 

»Med den af mig antagne Smides försäljaren Eric Larsson från 
Elfdahls sochen Stora Kopparbergs Län försänder undertecknad 
härmedelst att för min Räkning i Riket och Norge försälja här-
städes tillvärkade Smides Manufactur och Messing arbeten nem-
ligen 
35. dussin Knifvar af diverse Sorter 
35. d:o Svart polert och förtent arbete 
30. d:o Saxar af diverse Sorter 
30. d:o Lås och filar av d:o d:o 
20. Gross Messing arbeten. 

Eskilstuna den 10 September 1852 

H. W. Jolidon 
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Dragkälke (drdja). ULMA. 

Att Fabriksidkaren Gustaf Wilhelm Jolidon är, enligt Kongl. 
Brefvet den 2 December 1847, lagligen berättigad att genom anta-
gen Smidesförsäljare sine tillverkningar i Städerne och å mark-
naderne i Sverige och Norrige försälja, det varder härmed, på 
begäran, till bevis meddeladt. 

Eskilstuna den 11 September 1852. 

Lösen En Rdr B°.» 

På Magistratens vägnar: 
H. A. Wallström. 

(Sigill) 

Sedan resplanen, frågan om medhjälpare och de juridiska for-
maliteterna sålunda voro klara, återstod endast att göra i ordning 
fordon och bärredskap och att packa. När användes häst, när drag-
kälke och när endast bög (skinnsäck) ? 

Såvitt jag kunnat finna, användes häst i tre fall, nämligen dels 
vid färderna till Falun för att på torget sälja lantbruksprodukter, 
dels någon gång och av några få handlande vid vanliga försälj-
ningsfärder till Hälsingland, dels ock för det tredje vid de kom-
binerade fornings- och marknadsresorna till Norge. Från Brunns- 
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Storbälg (stubög). Rots Skans. Foto S. Björklund. 

berg berättas, att vid handelsfärder till Hälsingland hade man 
ett ganska stort lass på långsläden och färdskrindan. Lasset bestod 
dels av sådant, som Brunnsbergskarlarna själva tillverkade, alltså 
spik, skospik, söm och järntrådsarbeten, knappnålar av mässing 
och häktor av mässingstråd, dels av laggkärl, som man bytt åt 
sig i Väsa och Evertsberg. Större delen av de i lasset medförda 
varorna byttes i Hälsingland bort mot spannmål och lin. Vanligtvis 
skaffade man sig häst och fordon uppe i Norrland till draghjälp, 
och därest föret var gynnsamt hände det att man tog dem med 
hem till Älvdalen. Eljest sålde man dem före återresan. 

Ej alldeles okänt var emellertid, att grden vid avfärden från 
hembyn var försedd endast med dragkälke (drdja) och en mycket 
stor, fyrkantig, med lock försedd skinnsäck (bög, andelsbög, stu-
bög). I denna packades varorna så, att de grövsta varorna lades i 
bottnen, och på dessa varor ställdes en andelsask, dvs, en mycket 

Remningen över storbälgens askar Askarna i storbälgen. (Hemb.) Foto S. 
upplöst. (Hemb.) Foto S. Björklund. 	 Björklund. 
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stor spånask (svepask). I denna ask lades de mindre skrymmande 
varorna. Man får emellertid komma ihåg, att i många fall skinn-
säcken vid avfärden från hembyn innehöll endast matsäck för 
några dagar framåt. Man »gick för hand», som det hette, för att 
hämta varorna t.ex. i Skultuna, Eskilstuna eller Stockholm. 
Handelsfärden, som började med dragkälke, slutade allt som oftast 
utan detta fordon. Om man dröjt sig kvar på handelsområdet ännu 
vid vårens 'föresfall', kunde man sälja dragkälken och bege sig hem 
med bögen på ryggen. Om affärerna gått bra, borde ryggsäcken 
vid denna tid på året vara ganska lätt. 

I flera fall berättas, att till och med unga flickor begett sig i 
väg utan fordon och alltså bärande den tunga bögen 24  under hela 
resan; särskilt tycks detta ha varit fallet vid färder till Härjedalen. 
Så t.ex. berättar en kvinna i Rot, född 1841, att hon som helt ung 
flicka lyckades komma över några tolfter liar i Brunnsberg och 
med dessa liar, lagda i bögfesslum (axelremmarna till ryggsäcken), 
begav sig upp genom Härjedalen till Storsjötrakten i Jämtland. 
Liarna voro smidda av en berömd mästersmed, som för länge 
sedan var död, och det var mycket lätt att få avsättning för dem. 
På hemvägen förde Rotenflickan gladeligen med sig ett par fjär-
dingar korn i bögen, och hemmets brödfråga och utsädesfråga var 
löst för den vintern. (Se äv. s. 189 o. bild s. 191.) 

Ytterlig fattigdom var det fråga om, då en helt ung flicka från 
Näset begav sig till Härjedalen för att sälja skospik, som hon 
förvarade i en avklippt och hopknuten ärm från en gammal 
kasungg (päls). 

Det vanligaste var nog emellertid, att man drog kälken ända 
hem. Även om försäljningen gått bra, kunde den vara behövlig, 
emedan man bytt åt sig ganska skrymmande varor. Sålunda 
berättas, att Hansback Per och hans hustru trots dåligt före nere 
vid Siljan ett år drogo med sig ett stort skåp från Rättvik och hem 
till Näset. 

Underliga och litet misstänkta äro de fall, då det talas om, att 
gårdfarihandlaren använt dragkärra; färderna företogos ju ytterst 
sällan den tiden på året. Emellertid säger traditionen, att Ulmas- 
gubben på Näset använde dragkärra, då han handlade med varor 
av skultunsmitall. »Han drog kärran från Näset till Skultuna, 
lastade mässingsvarorna på den och förde den sedan (troligen per 
båt) till Norrland för att sälja varorna. »25  På samma sätt berättas 
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i Månsta, att Kettis Per Larsson drog sin kärra först hemifrån och 
till Eskilstuna, förde den så halvt lastad därifrån och till Stockholm 
och därefter tungt lastad upp till Luleå. 

Omsider komma vi till den centrala frågan: var orn a. Vilka 
varor sålde älvdalingarna på främmande orter, och hur anskaf-
fade de dessa varor? Om smidesvaror, laggkärl och vävskedar har 
redan talats tidigare, så dem är det onödigt att orda om här. 
Däremot har nog handeln med älvdalska mjölkprodukter beaktats 
alldeles för litet. För de fattigare byarna hade denna handel ingen 
betydelse alls; det fanns självfallet gårdar, från vilka säkerligen 
inte ett enda skålpund såldes på främmande ort, helt enkelt därför 
att man själv behövde allt vad man kunde producera av livsmedel. 
Däremot funnos, t.ex. i Näset, gårdar med så många kreatur och 
så riklig produktion av 'sovel', att man fick något över till avsalu. 
Från Näset foro sålunda många till Falun och Gävle eller till 
Trondheim för att avyttra smör, ost och messmör. Om resan före-
togs på senhösten eller vid tiden för Thomasmässmarknaden, var 
det vanligt, att man medförde även en del snarad fågel i lasset. 
Handeln i de nämnda städerna var dels byteshandel, dels kontant-
handel. I Falun bytte man åt sig säd, i Gävle säd och strömming 
och i Trondheim en eller annan silltunna. Lika ofta tog man 
emellertid kontant betalning för varorna; man behövde ju pengar 
till skatten. 

Ganska ofta kombinerade man försäljningen av hemgjorda varor 
med samtidigt utbjudande av på annan ort inköpta produkter. Så 
t.ex. berättas, att somliga Evertsbergskarlar på sina handelsfärder 
förde med sig de berömda, konstsmidda låsen från Lima.26  Många 
Brunnsbergskarlar ordnade sin handelsfärd på följande sätt. Då 
man från hembyn styrde kosan till Stockholm, hade man bögen 
fullproppad med järntråds- och mässingstrådsarbeten, som tillver-
kats hemma. Under färden till Stockholm sålde man endast kon-
tant, och man beräknade, att hela lagret skulle vara slutsålt, då 
man kom vandrande in på huvudstadens gator. I Stockholm köpte 
man för de sålunda erhållna pengarna in ett lager av kramvaror, 
och med dem begav man sig till Norrland, där man fortsatte att 
gå från gård till gård, nu med främmande varor.27  En och annan 
handlande kombinerade kramhandeln med skärsliperi. Särskilt i 
Norrland tyckas skärslipare ha varit välkomna. 

En mera bedrövlig kombination var det, då man begav sig i väg 
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hemifrån med ett obetydligt lager av hemgjorda varor, men var 
inställd på att få sitt huvudsakliga uppehälle genom tiggeri. Både i 
Åsen och Brunnsberg kallades detta att go min tiddjekuppan eller 
go min marudiskuppan. Då all mat i gården var uppäten, hände 
det, att mödrar i Brunnsberg på detta sätt begåvo sig i väg med alla 
sina barn. I bögen fanns då de allra sista matgrynen och dess-
utom några järntrådsarbeten. Om mödrarna hade helt små barn 
och alltså voro bundna hemma, sände de i väg de äldre barnen på 
dylika färder dels till grannsocknarna och dels till Hälsingland. 
Man beräknade aldrig, att en dylik färd skulle medföra någon 
förtjänst, utan man var glad, om barnen fuoled brott sig (skaffade 
sig sitt uppehälle utan att ligga hemmet till last). Utom mat för 
dagen, tiggde barnen kläder och skor. Marudis-färderna anträddes 
alltid tidigt på våren, då matbristen var akut, och varade ofta till 
sena hösten." 

Vi övergå emellertid till de egentliga gårdfarihandlarna, alltså 
till de älvdalingar, som handlade helt och hållet med varor, som 
alls ej hade något med hemmatillverkningarna att göra, utan som 
antingen kontant eller på kredit inköpts antingen av handelsfirmor 
eller på bruken eller i smyghandel. 

I själva Älvdalen fanns sedan år 1857 en dylik förläggare, näm-
ligen firman Graf & Arborelius i Kyrkbyn. Här inköpte somliga 
älvdalska gårdfarihandlare helt eller delvis sitt varulager. Ett enda 
exempel må anföras; en mängd fakturor finnas bevarade, men de 
äro sinsemellan mycket lika. Den 27 september 1865 tog Säl Lars 
Olsson varor för 218.99 Rdr; bland varorna voro beklädnads- och 
prydnadsvaror som ylledukar, pärlband, ringar, förskinnsspännen, 
mässingsnålar, linnetråd, bomullstråd och gustafsknappar, skol-
materiel som abc-böcker, katekeser och blyertspennor, toalettar-
tiklar, som speglar, luktvatten, tvål, mässingskammar, rakknivar 
och dosor med spegel, symateriel som fingerborgar, synålar, stopp-
nålar och skärnålar, medicin som tillydroppar, dyvelsträck och 
Hiärnes testamente, dessutom glasögon, tobakspungar, bresilja och 
mycket annat. Säl Lars var sannerligen en budbärare för den nya 
tiden, då han med stu(r)bögen fylld av allt detta kram drog i väg 
ut till de tysta, »efterblivna» Norrlandsbyarna! 

De flesta älvdalska gårdfarihandlarna samlade ihop sitt varu-
lager från flera olika firmor. Som exempel kan anföras Everts-
bergskarlen Pål Per Andersson, en på sitt sätt märklig man. Han 
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Lås från Lima. ULMA. 

växte upp i mycket stor fattigdom; modern försörjde sig och 
barnen genom herrarbete och tiggeri i Stockholm. Själv hade Per 
armar, som ej räckte längre än till armbågarna och slutade med 
förkrympta händer. Detta hindrade ej, att han, alltid åtföljd av 
en handelspiga, reste runt i hela Norrland med bögen fylld dels 
av inhemska smidesvaror, dels av inköpta kramvaror. Hans för-
läggare voro Graf & Arborelius i Älvdalen, handlanden Carl Berg-
qvist i Mora och handlanden G. D. Sladin i Sundsvall. Av ännu 
bevarade kvitton på rekommenderade penningförsändelser, än 
från Ullånger, än från Härnösand etc., ser man, hur utomordentligt 
samvetsgrant På! Per skötte sina förbindelser.29  

Den tidigare omnämnde handlanden J. P. Rotman från Rot 
köpte sina varor hos grosshandelsfirmorna Kronberg och C. J. 
Hedman i Falun. Särskilt den gemytlige Janne Kronberg hade så 
mycket att göra med älvdalingar, att han småningom lärde sig 
ett och annat uttryck på älvdalsmål. Så t.ex. brukade han, om det 
var kvinnfolk med, ställa sig och titta beundrande på dem och så 
säga: »övkallkullur — finer slajs no bljåmmer.» Rotman, som 
gjorde upphandlingen i Falun, behövde ej sträcka ut färden till 
Stockholm, utan brukade bege sig först till Gävle och därifrån 
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med båt till någon Norrlandsstad, som blev utgångspunkt för 
själva handelsvandringen. 

Man skulle kunna tro, att de skinnklädda, vid bråket i staden 
ovana älvdalingarna skulle ha svårt att komma i kontakt med de 
mäktiga grosshandlarna i Falun. Men så var det ingalunda. 
Tvärtom rådde det från grosshandlarnas sida en ganska intensiv 
konkurrens om bondekunderna. I Falun berättas sålunda: »Falu-
affärsmännens bästa avnämare voro män och kvinnor från de 
övre Dalasocknarna, som en del av året gingo omkring med gård-
farihandel. Vid tiden, då dylika voro att förvänta till staden, var 
det en besvärlig tid för nämnda firmors biträden, ty då måste de 
kl. 5-6 på morgonen ut på spaning å kvartersställena för att upp-
söka dem, och ofta kunde det hända, att de olika firmornas 
biträden törnade ihop på ett kvartersställe. De biträden, som ej 
lyckades uppfånga och till affären medföra dylika kunder, fingo 
snart besked om, att de ej voro sin uppgift vuxna. »30 

Vi ha redan ovan (s. 296) nämnt något om de talrika fripass 
från Skultuna, som man finner bevarade i älvdalska gårdar. Detta 
motsvaras av, att älvdalska gårdfarihandlare mycket ofta påträffas 
i Skultuna bruks försäljningsjournaler. Vi välja ett par exempel 
ur 1860 års journal; det första lyder: 

»17 juli. And. Larsson fr. Elfdahln 
12 par Ljusstakar Nr  5 	  22.80 
20 p 	d° 49 	  50.- 
16 p 	d° 20 	  66.40 
50 st. Ljusplåtar 	9 IL  	18.60 
30 Spillkummar 13 1:1  	26.20 
2 Mortlar N 2 	 2.80 
2 	d° 	N3. 4.- 
2 	d° 	N4. 5.30  

14 Ii Blanktråd 	 19.60 
6 IL Tråd 	 7.80 

12 st. Spegeldosor 	 9.- 
24 	d° 20.— 

Rdr 252.50 

Afg. 10 °/o Rabatt 25.25» 
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Ljusplåt. (Hemb.) Foto S. Björk-
lund. 

Det andra exemplet ur Skultuna försäljningsjournal för år 
1860 lyder: 

»L. Beckman fr. Elfdahln 31  
18 par Ljusstakar N° 	5 	  34.20 
12p 	d° 	N 47 	  29.05 
7p 	d° 	N 	17 

	

 	23.75 
48 st. Spillkummar 18 IL 	  36.40 
52 Ljusplåtar 	9 	L 	  19.- 
17 	Blanktråd 	  23.20 
12 IL 	70 ort sv. d° 	  16.50 
12 st. Spegeldosor 	  9.- 
48 st. 	d° 
1 Ankarkran Nr 3 	  

	

 	40.- 
1.50 

1 	d° 	Nr 4 	  1.90 
Rdr 265.11 

Afg. 10 °/o rabatt •  26.50» 

En av de allra största försäljningsartiklarna från Skultuna var 
tydligen ljusplåtar. Det kan vara skäl att låta en kännare tala om 
för oss, vad som menades därmed: »Ljusplåt är en låg ljusstake, 
bestående av en på en tallriksartad ljusbricka av mässingsplåt 
fastnitad ljuspipa. Skultuna bruks tillverkningar av detta slag ha 
blivit mycket spridda i olika delar av landet. Typen finns avbildad 
i brukets priskuranter på 1840-talet under benämningen ljusplcit 
och omtalas i tillverkningslängderna från och med 1770-talet. Först 
på 1800-talet tycks dock denna tillverkning ha fått verkligt stora 
20 
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proportioner: år 1811 tillverkades 739 st., år 1845 2.189 st. och 
år 1860 ej mindre än 5.969 st.»32  De älvdalska gårdfarihandlarna 
tyckas ej ha varit de sämsta medhjälparna i denna väldiga sprid-
ning av den nya belysningsartikeln. 

När den älvdalske gårdfarihandlaren skaffade sig varor på Skul-
tuna bruk, gick allting så ytterst öppet och ordentligt till. Man 
behöver bara se de stora, sirligt präntade och dyrbart inbundna 
affärsböckerna från Skultuna för att få en bild av, hur imponerad 
älvdalingen måste ha känt sig, då han kom in på brukskontoret 
för att välja ut vad han ansåg mest gångbart. I Eskilstuna var det 
under 1800-talets förra hälft mera ett äventyr att göra affärer. 
Detta berodde på de egendomliga förhållanden, som vid denna 
tid rådde i den gamla smidesstaden. År 1771 blev en del av västra 
Eskilstuna s.k. fristad för arbetare i järn-, stål- och metallmanu-
faktur. »Arbetarna» (dvs. mästarna eller manufakturisterna) fingo 
frihet från kronoutskylder mot villkor att ha verkstad i varje gård. 
I fristadsreglementet stod bl.a. att »vad avsättningen av deras 
tillverkningar beträffar, äga arbetarna själva fullkomlig frihet 
att därom styra och råda», och mästarna fingo »själva eller genom 
kommissionärer obehindrat försälja sina tillverkningar i och utom 
marknader, i städer och på landet» — en betydande förmån under 
tiden före näringsfrihetens införande. Vi ha ovan (s. 297) avtryckt 
ett fripass för en älvdaling, utfärdat från Eskilstuna fristad. År 
1806 hade denna fristad 104 mästare i järn- och metallmanufak-
turen, och i deras verkstäder tillverkades eggjärn, utanlås, andra 
lås, bordknivar, täljknivar, fällknivar, saxar, filar, ljussaxar, 
knappnålar, hästskrapor, betsel, söljor, borrar etc. — med ett ord 
det berömda Eskilstunasmidet. En manufakturist hade rätt att få 
fripass för så många »kommissionärer 'eller' smidesbetjänte» som 
han själv önskade, och genom dessa smidesbetjänte såldes smidet 
runt omkring både i städerna, på marknaderna och på den egent-
liga landsbygden. Dessa smidesbetjänte utgjordes till en del av i 
Eskilstuna mantalsskrivna personer, men större delen av dem 
utgjordes av bönder från Dalarne, Småland och andra orter." 

När en älvdaling kom till Rasklun eller Rapplum (som Eskils-
tuna kallades i gråspråket), kunde han uppsöka en manufakturist 
(smidesmästare, fabrikör), och då gick allting lika öppet och 
ordentligt till som t.ex. på Skultuna bruk eller hos grosshandels-
firmorna i Falun. »Kommissionären» fick de varor, han valde ut 
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åt sig, han fick sitt fripass, och på varorna fick han en hederlig 
räkning, som kunde se ut som den här, utfärdad av E. Nordström 
i Eskilstuna den 11 december 1841 och numera förvarad i en 
Älvdalsgård: 

Rdr 
»2 dussin utanlås 	  3.16 
2 	» 	små skåp- och lådlås 	  3.24 
8 	» 	mässingskammar 	  8.- 1/2 	» 	tänger 	  —.32 
8 	» 	fingerringar 	  3.16 
4 	» 	vita fingerringar 	  1.24 
6 	» 	namnringar 	  3.- 

12 	» 	smala fingerringar 	  3.- 
8 	» 	giktringar 	  1.32 
6 	» 	små örringar 	  3.-- 
4 	» 	flata mansörringar 	  1.- 
9 	» 	runda örringar 	  —.20 
6 	» 	mungigor 	  3.— »  

Om nu »kommissionären» var en mycket precis man, kunde 
han packa sin bög med dessa varor och genast bege sig ut i byg-
derna för att sälja. Det vanliga var emellertid ej att det gick till 
på det viset. Från Eskilstuna berättas tvärtom, att gårdfarihand-
laren för sina affärer kunde uppehålla sig i staden i flera dagar, 
ja, i veckor. Under denna tid gjorde han bara en del av sina uppköp 
hos tillverkarna. De uppsökte ej dessa, utan manufakturisterna 
fingo leta upp dem i deras kvarter; vanligen bodde de på någon 
av de otaliga små krogarna, som funnos runt omkring i staden. En 
stor del av smideskommersen försiggick i smyg; det var »svart 
handel», som vi skulle säga i våra dagar. På krogen — kvarteret 
uppsöktes gårdfarihandlaren inte bara av smidesmästaren, utan 
också av hans gesäller och lärlingar, som sålde dels sådana arbeten, 
som de gjort på fritid, dels ofta också smidesvaror, som snillats 
undan från mästarna. Betalningen utgjordes ofta av brännvin, som 
ju i obegränsad mängd fanns till hands på platsen. Även om 
kontantbetalning lämnades, var den låg, men så var det också 
till stor del rent fuskverk, som gårdfarihandlaren fick med sig, 
antingen slarvigt och okunnigt utfört smide eller också billigt 
utländskt smide, som utgavs för äkta Eskilstunavara. Ofta hade 
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Norrlandsbåt i Gävle på 1870-talet. (Hemb.) 

en medellös mästare inga pengar att betala sina gesäller med, och 
då fingo dessa gå ut i staden och själva försöka sälja sina arbeten 
för vad de kunde få. »En sorglig syn», säger ett ögonvittne från 
1830-talet, »företedde det stora antal ruskiga smidesgesäller, som 
överallt utbjöd° sina händers verk för en helt ringa del av dess 
värde. Emot en obetydlighet kunde man bekomma välgjorda 
saxar, knivar, strykjärn, nageltänger, rakknivar, korkskruvar 
rn.111.»34 

Huruvida dalska gårdfarihandlare begagnade sig av dessa för-
hållanden för att få billiga smidesvaror till avsalu veta vi intet 
direkt om. Följande annons av en uttråkad krogvärd i en Eskils-
tunatidning från 1852 talar emellertid i denna riktning: »lA hrr 
manufakturister, som genom sina arbetare låter avyttra sina till-
verkningar till hos mig boende dalfolk eller andra smidesförsäljare, 
torde godhetsfullt med dessa skriva en förteckning på det med-
sända smidet, eller också torde dessa herrar gå själva för att 
försälja sina arbeten, ty i annat fall tager jag det i förvar, tills 
jag bliver underrättad om dess rätta åtkomst, emedan jag för-
modar, att hälften utav allt smide, som här hos mig försäljes av 
smidesarbetare, ej är rättskaffens. Eskilstuna den 20 april 1852. 
Anders Helin.» 



h Int 

a a a rr 	iC GI ri il 5-V 
W 	 u-1:41-KATIT 

W W 	i-t-fik 5-fi 

309 

B. Lejas varuhus vid Gustaf Adolfs torg. Stockholms Stadsmuseum 1939. 

Vi ha följt den älvdalske gårdfarihandlaren som varuuppköpare 
från hans barfrid först till Kyrkbyn, så till Mora, Falun och Skul-
tuna och slutligen till de små svarthandelskrogarna i Eskilstuna. 
Det återstår att följa honom till själva huvudstaden och se, hur 
han där betedde sig för att skaffa gångbara varor. 

Det var alltid husbonden själv och ej de anställda medhjälparna, 
som begav sig till Stockholm i och för uppköp. Så här talar 
traditionen i Näset: »Drängar och pigor gingo skogs- eller lands-
vägen direkt till Norrland, där de sammanträffade med husbonden 
på någon marknad. Husbonden gick först till Stockholm. De flesta 
måste ju borga varorna, men de hade gott anseende hos de stora 
Stockholmsfirmorna. När uppköpen voro undanstökade, samman-
träffade de flesta grdär med varandra för att bese staden och roa 
sig. Vanligen reste de sedan i grupp på någon båt till Norrland, 
där de sedan gingo olika vägar för att endast träffas på mark-
naderna.» 35  

När man går igenom samtliga uppgifter om de Stockholms-
firmor, som voro älvdalingarnas förläggare, blir man slagen av, 
att det rör sig om den tidens allra förnämsta grosshandelsfirmor, 
grundläggarna av de stora, solida förmögenheter, som än i dag 
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Söderströms hus åt Mälartorget. (På räkning fr. år 1884; Hemb.) 

till stor del stå bakom storhandeln i Stockholm. Älvdalingarnas 
två förnämsta varuleverantörer voro sålunda Benjamin Leja (av 
älvdalingarna kallad Biläja eller Låja), som från hösten 1828 
hade sina lokaler i det s.k. Wertmiillerska huset i hörnet av Rege-
ringsgatan och Gustaf Adolfs torg, och C. C. Söderström, som 
hade sina lokaler först på Västerlånggatan, sedan på Stora Ny-
gatan och sist på Lilla Nygatan. Hos dessa båda stora grosshan-
delsfirmor valde älvdalingarna ut kramvaror av alla möjliga slag; 
att räkna upp dem alla är ej möjligt. Andra stockholmska leveran-
törer till älvdalingarna voro G. Abramson & Co., Lilla Nygatan 
(klädesvaror), Abr. M. Jacobsson, Stora Nygatan, M. A. Suber, 
Stora Nygatan (tyger), John Söderberg, Storkyrkobrinken (ylle-
varor) och Ludvig Kahn, Brunkebergstorg (spetsar). Villkoren 
voro nästan alltid desamma: varorna betalades med revers, varvid 
lämnades 10 0/0 rabatt, om betalning skedde inom tre månader; 
också skedde likvid oftast redan under resan i Norrland. Stora 
mängder kvitton på rekommenderade försändelser, med noggrant 
specificerade sedlar, finnas än i dag bevarade i gårdar i olika 
älvdalska byar. Firmornas förtroende till gråär måste betecknas 
som märkligt; det rörde sig ofta om belopp, som voro för den 
tiden ganska betydande. Så t.ex. går en räkning från C. C. Söder- 
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G. Abramson & Co:s varuhus vid Lilla Nygatan. (På räkning fr. år 1884; Hemb.) 

ström till Klockar Anders Larsson 23/7 1860 på 1 884 Rdr 31 öre; 
som rabatt avgingo 188 Rdr 43 öre, och återstående 1 695 Rdr 88 
öre likviderades med 395 Rdr 88 öre kontant och en revers på 1 300 
Rdr. En räkning från samma firma till Frost Anders Persson 22/9 
1862 steg till 2 506 Rdr 57 öre, varav betalades kontant 155 Rdr 
57 öre och avgick som 5 0/0 rabatt 127 Rdr 55 öre; reversen kom 
alltså att lyda på 2 223 Rdr 45 öre. 

Även helt unga älvdalingar kunde gå in till de stora firmorna 
och få kredit utan vidare. Sålunda berättar en sagesman från 
Holen,36  att hans far var en 18 års yngling, då han första gången 
ville få varukredit hos C. C. Söderström. Han blev då inkallad till 
Söderström själv på hans kontor, därför att den store grossören 
ville se på honom. Ynglingen hade intet att erbjuda som borgen. 
Sedan Söderström betraktat Älvdalspojken en stund, sade han: 
»Du ska få de varor, du behöver, utan borgen.» Så blev det, och en 
affärsförbindelse inleddes, som varade i många år till ömsesidig 
båtnad. Utan denna säkra kännedom om kunden, löpte firman 
risk att såväl nytt som gammalt förtroende kunde missbrukas. 
Hur illa det kunde gå, säger oss följande berättelse från Näset: 
»En granne i vår by skulle påbörja sin handelsmannabana. Son 
till en gammal, betrodd grde och själv knappt tjugo år gammal, 
anställde han en handelspiga, begav sig till Stockholm för uppköp 
av varor hos Söderström & Co. och fortsatte sedan den vanliga 
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vägen upp till Norrland för att sälja varorna, som voro tagna på 
kredit i faderns namn. Affärerna gingo bra, men ungdom och 
dårskap slogo ut i högfärd. Paret skaffade sig två hästar och 
släde och kuskade omkring i bygderna efter parhästar i stället för 
att gå och draga bögen på dragkälken. På våren, när de över 
Lillherrdalskölen anlände till hembyn, hade den unge mannen 
köpt sig guttaperkagaloscher, tulubb (ett slags respäls) och storm-
hatt; innanför hattens band hade han stuckit ned en termometer 
till prydnad. Pigan var iförd frasande siden och även hon högst 
elegant. Ståten varade dock ej länge efter hemkomsten; efter 
endast några dagar var länsmannen där och tog alltihopa i mät 
för varuskulden hos Söderströms. »' 

Bäst trivdes älvdalingarna nog hos den gemytlige, och alltid lika 
tillgänglige Benjamin Leja vid Gustaf• Adolfs torg. Först få vi 
komma ihåg, att detta torg, som nu är nästan dött, dominerat som 
det är av struntförnämt tomögda bankpalats, på 1840- och 1850-
talen var en livlig, vänlig plats, där grdär hade mycket att titta på: 
eleganta herrar i höga, blanka stövlar, granna militärer på hästar, 
så olika de älvdalska som gärna möjligt, fina damer i droskor 
och landåer, putslustiga springpojkar, högt ropande gatumånglare 
och en aldrig sinande ström av människor, talande ett för älv- 
dalingarna mer eller mindre obegripligt språk. Benjamin Leja 
hade vid mitten av 1830-talet fyra skyltfönster åt Gustaf Adolfs 
torg och två ingångar från torget. Åt torget lågo två stora rum med 
var sin kakelugn (vilket under, bara detta gröna, ständigt varma 
skåp!), diskar m.m. Den innanför försäljningslokalerna belägna 
bodkammaren hade direkt utgång till bakgården, där lagerloka- 
lerna inrymdes i lägre flyglar. År 1837 inreddes även en våning 2 
trappor upp till butikslokaler, och här fanns då på fullt modernt 
sätt »4-skillingsrummet», »16-skillingsrummet» etc. Här ström-
made kunder och nyfikna ständigt förbi de av »galanterivaror» 
fyllda diskarna, och omsättningen brukade under 1840-talets jular 
gå upp till omkring 100.000 Rdr Banko varje år. 

Helt säkert strövade älvdalingarna omkring både i 4-skillings-
rummet och i de andra lokalerna, men större var nog deras 
intresse för lagren i bakgårdsflyglarna. I ett par älvdalska gårdar 
har jag hört gammalt folk med förtjusning berätta, hur väl far 
togs emot av Biläja själv, och hur han skickades upp på lagret 
alldeles ensam för att välja ut och ta för sig de varor, han ville ha. 
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Benjamin Leja. Stockholms Stadsmuseum. 

Troligt är väl, att en bodbetjänt helt diskret sändes med för att 
anteckna varorna — men det märkte grden kanske inte alltid. 

Bland de otaliga varorna hos Leja kunna nämnas: broscher, 
armband och örhängen, alla av imiterade metaller med imiterade 
pärlor och stenar, vidare tvålar, luktvatten, pomador, leksaker, 
lergökar, glasögon, penningpungar, plånböcker och prydnadsnålar. 
Allt var maskintillverkade billighetsvaror från Tyskland, Öster-
rike, Frankrike och England. Bl.a. införde han på 1830-talet 
till Sverige de då nyuppfunna stålpennorna, som småningom er-
satte de tidigare gåspennorna. Benjamin Leja var sannerligen en 
banbrytare för den nya tiden! 

Sedan julhandeln i Stockholm var slut, brukade Leja med 
väldiga foror av sitt kram bege sig ut till marknaderna, som ju 
började strax på nyåret. På de större marknaderna hade han en 
stående lokal vid platsens salutorg; detta var t.ex. fallet i Hede- 
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mora, varom vidlyftiga annonser i Länstidningen från 1840- och 
1850-talen berätta. På de mindre marknaderna nöjde han sig med 
ett förhyrt salustånd." Med varje fora följde en bodbetjänt och 
en lärgosse, och överallt gjordes reklam genom en flitig annon-
sering i ortspressen och på själva marknaden. 

Men då borde ju Leja ha varit en fullkomligt övermäktig 
konkurrent till de älvdalska gårdfarihandlarna? Nej, till all lycka 
avskydde den levnadsglade juden, som var uppvuxen i sydligare 
nejder, Norrland med dess köld, snö och mörker, han reste endast 
i södra och mellersta Sverige, och Hedemora var kanske den 
nordligaste marknad, som han själv besökte. För de norrländska 
marknaderna använde han sig av svenska försäljare, och fråga är, 
om inte älvdalingarna härvidlag kommo i främsta rummet. 

Redan ett par decennier senare, eller omkr. 1870, hände det, att 
t.ex. firman Söderström & Co. skickade varor ända upp till Älv-
dalen, där gråär packade dem i bögar och buro dem norrut, särskilt 
till Jämtland. 

De varor, som gråär ej inköpte hos de stora firmorna, tyckas 
ha varit ganska få. Det gäller särskilt medicin av olika slag. På en 
räkning från apoteket Korpen i Stockholm finner man upptaget: 
kvicksilver, tillydroppar, kronessence, Thielemans droppar, gikt-
plåster, flussplåster och dyvelsträck. Särskilt nödvändigt för gård-
farihandlaren var det att ha med sig den oerhört eftersökta arse-
niken, merkurum (markurum) eller watja5 som älvdalingarna 
kallade den. Arsenik såldes i smyg överallt i Norrland, och handels-
mannen brukade förvara den i någon rockficka för att lättare 
kunna smussla undan den, om det blev plötslig visitation från 
någon länsmans sida. I sitt kvarter i en norrländsk gård fick en 
gråe plötsligt besök av länsman, som började leta i bögen efter 
arsenik. Älvdalingen hade den farliga varan i ett paket i rock-
fickan, och medan länsman letade, ställde han sig helt lugnt vid 
spisen, började peta ur sin pipa och lyckades smussla in paketet 
i bakugnen. När länsman sedan började leta i hans kläder, fanns 
där ingenting förgripligt. Även i huvudstaden var arseniken svår-
åtkomlig, och Såg Per i Månsta brukade skaffa sig den av 
smålänningar, som bjödo ut den i gränderna bakom Kungl. 
Slottet.3 9  

Så komma vi till själva f ärde n. Hur började den, vilka 
äventyr hade man i fortsättningen, och — kanske intressantast av 
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allt — vad tänkte älvdalingarna på och hur kände de sig i de 
främmande bygderna, långt från hemmet? 

Svårast var nog avfärden från hemmet, då en helt ung människa, 
ja kanske ett barn skickades i väg ut i den stora, okända världen. 
Vi ha redan sett ett par exempel härpå; det kan vara värt att 
tillfoga ytterligare ett. Johannes Frosts mor berättar: »Då jag var 
femton år gammal, var min mor en gång till Brunnsberg och kom 
där över en full gamtkasunggserm (ärm till en utsliten päls) med 
skospik. Pälsärmar hopknutna i båda ändarna, användes som 
påsar för förvaring av skospik. Med detta lager i bögen skickade 
mor mig gående till Hälsingland, där jag dels sålde skospiken 
kontant, dels bytte bort den mot lin. Affärerna gingo bra, så att 
vid hemkomsten kunde jag betala skospiken i Brunnsberg och 
hade dessutom en ganska stor lintapp i förtjänst.»" 

Ett år senare hade samma flicka det litet lättare. Hon skulle 
denna gång visserligen ända upp till Norrland, men hon fick två 
jämnåriga flickor i sällskap. Hon berättar om denna färd, som 
företogs år 1852: »I sällskap med Kan i Mait och Ribb Anna skulle 
jag begiva mig i väg upp till Norrland på min första handelsresa. 
Vi vandrade med storbögen på ryggen först till Stockholm för att 
där göra våra inköp. Då vi karnmit till Stockholm, uppsökte vi 
genast grosshandlare Söderström i Lilla Nygatan, hos vilken vi 
framställde begäran om att få borga varor. Söderström tittade upp 
från sina papper: 'Är det älvdalskullor?' Frågan bejakades, och 
han frågade ånyo: 'Hur mycket råg sår ni hemma?' Min mor 
svarade då: 'Ingen alls; bra, om vi har något bland att så."Ja, det 
gör ingenting', sade Söderström och ringde på en klocka. Då inkom 
på kontoret en bugande betjänt, som fick tillsägelse att visa oss 
omkring i de olika lagerlokalerna och låta oss plocka åt oss de 
varor, vi önskade. Betjänten skulle anteckna dessa varor. De 
bestodo av småsaker, såsom band, tråd, synålar och andra nålar, 
glasögon, psalmböcker och katekeser, skedar, knivar och något 
tygstycke. Detta nedpackades i storbögen, och nu erbjöd sig 
Söderström att skicka bögarna till första Sundsvallsbåt. Vi fingo 
nu stanna i Stockholm några dagar och vänta på båtens avgång. 
Tiden användes till att bese staden. Bl.a. fingo vi göra ett besök 
inne på Kungliga Slottet. Då vi kommo innanför porten på Lejon-
backen, fick Ribb Anna ett naturbehov, och innanför porten i det 
skumma valvet måste hon huka sig ned och efterlämna en tema 
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(stycke exkrement). Under sjöresan, som tog ett par dygn, hade 
vi ibland upp våra packningar och fingo till passagerare och besätt-
ning sälja varor, så att det gott räckte till biljetterna. Från Sunds-
vall gingo vi in över landet ända upp till Lappland, men dock på 
skilda vägar alla tre. En gång skulle jag gå in i en lappkåta för 
att sälja. Men öppningen var för trång för storbögen, så att väggen 
till kåtan rämnade. Inne i kåtan fanns endast en gammal lapp-
gubbe och hans gumma; gumman blev mycket förskräckt och 
ropade: 'Kristlig människa! Kristlig människa!' Men tiden gick, 
och våra varulager krympte. Frampå vårsidan träffades vi alla tre 
och styrde kosan mot hemmet. Vägen togs över Lillherrdal, Ulv-
sjön och till slut den gamla Kungsvägen hem till Klitten och Näset. 
Nu var det att till Söderström insända det belopp, som vi voro 
skyldiga.» 

Mycket vanligt var emellertid, att älvdalshandlandena gåvo sig 
i väg från hembyn flera i sällskap, och att de i Mora träffade 
ytterligare bekanta. Så här skriver en Näskarl i november 1859 
från Gävle till sin mor: ». . . i Mora träffade vi flera som skulle 
till Fahlun och göra uppköp på saker så att vi var ej mindre än 
13 Stycken i sällskap till Fahlun, ångbåten var ej i Mora, och vi 
for derifrån en Onsdags eftermiddag, men hann ej längre än utåt 
Rättwiken der for vi i land och war öfwer natten om Thorsdagen 
kom vi till Leksand och stadnade några timmar och tog skjuts 
derifrån för böjom, så att vi kom till Fahlun i går och for derifrån 
klockan 4 e.m. och kom hit kl. half åtta och det gick bra (muna 
äd gick bra far d ienn plätem; dvs. »järnplåten» = järnvägen) det 
kommer ej något ångfartyg förrän i morgon och då komma de väl 
från Stockholm så att vi få följas norrut . . .». 1859 var första 
året det gick järnväg ända från Falun till Gävle, så att man 
undrar inte på, att muna var orolig för sin pojke. 

Ibland samlades det en väldig skara Älvdalsfolk, som från Mora 
skulle följa med ångbåten över Siljan. En amerikanare, som år 
1857 var med på båten, ger denna levande och vackra bild av dem: 
»Vi hade ombord omkring sextio passagerare från övre Älvdalen. 
De skulle ut på en handelsfärd genom Sverige, med stora bördor 
av saker, som de skulle sälja. Mest var det plånböcker, penning-
pungar, askar och ett flertal olika små prydnads- och nyttoartiklar. 
Den lilla ångaren var så tungt lastad med dessa stadiga människor, 
att den ofta fastnade i bottengyttjan, och besättningen hade hårt 
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arbete att få den loss igen. Just när vi lade ut från Mora, var 
det gudstjänst i Mora kyrka, och ljudet från orgeln och sången 
hördes ut över vattnet. Många vänner och släktingar till de vand-
rande älvdalingarna stodo på den lilla träbryggan i Mora för att 
säga farväl. 'Guds fred vare med dig!' var en avskedsönskan, som 
jag hörde upprepas många gånger. . . . Mellan två och tre på 
eftermiddagen förtöjde vi i Dalälven vid Leksand, just där älven 
rinner ut i Siljan. De älvdalska gårdfarihandlarna axlade sina 
väldiga säckar och gingo i land, vänligt sägande farväl till oss.»" 

Så voro då våra grder ute på främmande färdvägar bland 
främmande människor, alldeles olika dem själva i språk, dräkt och 
uppförande. Hur sågo de främmande på älvdalingarna? Ja, här 
få vi inte vänta oss några vänliga ord, någon mildhet eller ens 
vanligt mänskligt medlidande. Gårdfarihandlama räknades obön- 
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hörligen till det lösa folk på vägarna, som den fastboende bonden 
innerligen föraktade, och därtill kom, att folk strövade på vägarna 
i sådan mängd, att gårdarnas invånare måste tröttna på dem. I 
någon Jämtlandsby frågade en bonde gråen, om inte Älvdals-
prästen själv snart kom med handelsbögen. Det såg ju ut, som om 
socknens alla invånare voro ute på vägarna i stället för hemma i 
sina gårdar.42  

Hånet började redan i Våmhus, där de älvdalska tjärförsäljarna 
kallades työrruoff er. När tjärförsäljaren sedan kom till Selja i 
Mora, fick han det eftermälet, att han hade »kärnat» tjäran med 
vatten. Och överallt fick gråen finna sig i, att okynniga munnar 
härmade hans språk, ej minst hans försök att tala svenska. Så 
här lät det på Sollerön: Brot genum glaprä å brot i baulä da lång 
lurn ligg upp genom tatjä, da gluffs gor aut." Och så här i Rättvik: 
»Rött kläde, häktor, lintråd, mässingkammar, strumpstickor, bull-
pickar, sju pinnar i pricken, stadiga pinnar, de gå aldrig sönder. 
Ta pittjön, mor!» En Orsakarl berättar från sin barndom: »Mörka 
och dystra föreföllo mig de där gårdfarihandlarna från Älvdalen, 
som på den tiden ofta kommo med sina stora, svarta, fyrkantiga 
skinnbögar och bjödo ut diverse kramvaror, däribland 'engelska 
Karlstadsnålar, som fader min har gjort.' » 44  Jämtlänningarna, som 
själva voro storhandlare, sågo ned på de älvdalska gårdfarihand-
lama. »Kullor och masar hade häktor, stickor, synålar, kamfer, 
vitlök m.m. Dessutom hade en och annan saxar eller små slid-
knivar, andra hade bomullshalsdukar och barnmössor, och några 
hade småsaker av mässing. Det var arbetsamt och roligt folk, men 
de hade inte mycket större anseende än tiggare, gesäller och annat 
löst folk.»45  

Överallt i Norrland berättade man skämthistorier om dalkarlar, 
varvid man alltid försökte härma dalmålet — så gott det nu gick! 
Som exempel kunna vi välja ett par historier från Äsele lappmark; 
den ena lyder så här: »Det var två dalkarlar, som arbetade på ett 
ställe. Då de två hade slutat arbetet på kvällen, togo de vatten ur 
en källa för att koka gröt. Då de hade kokat sin gröt, hittade den 
ene en groda i gröten. 'Hör du, Mas, jag hittade en gloxa i gröten.' 
'Ja, gör du, som jag brukar göra', sade den andre, 'slicka du utav 
henne, och kasta sedan bort henne!'» Den andra historien vill få 
fram dalkarlens litet naiva kvickhet i tal och svar: »En dalkarl 
kom till prästgården och gick in i prästkammaren. Prästen frågade: 
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'Var kommer du ifrån?"Jo, jag kommer himmifrån', sade dal-
karlen. 'Jaså, du kommer från himmelrike', sade prästen. 'Nå, vad 
har de för sig där i himmelrike nu för tiden?.' 'Jo, dem sitter och 
undrar', sade dalkarlen, 'vart alla präster tagit vägen, för det har 
inte kommit hit mer än tre sen Arons tid.'»46  Från nordligaste 
Jämtland är denna historia om dalpojken och skolläraren: »Ja, 
han har väl hört, vad dalpojken svarade skollärarn, när han skulle 
läsa. Skollärarn höll på och förhörde dem, och det gick trögt att 
svara. Då sade läraren åt dalpojken: 'Du, gråkoftkarl, kan väl 
svara?' Då svarade pojken: 'Fråga inte efter kofta, men fråga 
efter karin!' Pojken ville inte, att han skulle nämna koften.»47  

Många fäste sig i hög grad vid älvdalingarnas yttre. »Älvdaling-
arna», heter det i Morabyn Nusnäs, »voro merendels klädda i grova 
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grå vadmalskläder, och ovanpå dessa hade de vintertiden en lång 
fårskinnspäls. De voro även märkvärdiga på så sätt, att de flesta 
hade ett stort, långt och tovigt helskägg. De, som ej hade helskägg, 
voro klippta på hakan och överläppen samt hade en stor skägg-
krans från öra till öra, detta för värmens skull och för att ej med 
skäggstuggen (-stubben) nöta kläderna.»48  

Vi få emellertid ej tro, att främlingarna ha bara hån och förakt 
för de farande älvdalingarna; vänligare toner höras också. Så t.ex. 
berättas på Sollerön, att älvdalingarna mest gingo i öns nordligaste 
byar. Ibland kom någon älvdaling körande till Utanmyra med 
häst och lass och med sin gumma i följe. De hade då med sig 
smör och messmör, varför de bytte till sig spannmål och tunnbröd. 
Ännu minnas de gamla på Sollerön ett och annat älvdalskt uttryck, 
som de härma så gott de kunna. Så här låter det: Au au uken godan 
jen welingg du a koka, keling; i denna ramsa består det för Sollbon 
löjliga däri, att au användes om något gott, då det på Soll endast 
uttrycker obehag och avsky. En älvdaling, som kom in i en gård 
mitt under måltiden och tillfrågades, om han ville ha gröt, lär ha 
svarat: Grötn an e full ann god — men besynneliga bullan! 

I Boda talar man med tämligen stor välvilja om de besökande 
älvdalingarna. Bl.a. minnas de gamla en pojke, som allmänt kalla- 
des endast Älvdals Anders, och som från början ansågs litet jdmu 
(efterbliven). Han försörjde sig genom att hacka granris till strö, 
hugga ved och draga eller bära vatten till fähusen. Sitt käraste 
tillhåll hade han i Kallusgården i Änderåsen; där funnos flera 
pojkar i hans egen ålder. En kväll då han hade lagt sig på sin 
vanliga plats mellan kranssängen och spismuren, låg han och 
tänkte högt och sade då plötsligt: 'Nästa gång jag kommer ska 
jag vara andlingsman'. Det underliga är att den något efterblivne 
gossen spådde sant: när han nästa gång kom till Boda, hade han 
med sig i bögen ett litet lager av mässingshäktor, strumpstickor, 
mässingskammar, knappar, synålar och knappnålar, allt tillverkat 
i hans hembygd. Som handelsman visade sig Älvdals Anders ener-
gisk och knivig, småningom kom han körande med häst, och redan 
efter några år hade han samlat så stort kapital, att han kunde 
förverkliga sin dröm: att resa till Amerika. 

Så gott som ingenstans i Boda brukade man neka älvdalingarna 
nattlogi. Man tyckte det var roligt att höra deras underliga tal, 
och man satt och förvånade sig över deras enastående färdighet 
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i att producera häktor »på löpande band». Deras sängplats var 
alltid mellan rullsängsgaveln och spismuren. Mor i gården brukade 
ta in en kärve ärthalm och breda ut den till en lämplig bädd. 
Ovanpå halmen bredde hon en vepa i stället för lakan, och bädden 
försågs ytterligare med en kudde och en fårskinnsfäll. I en dylik 
bädd kunde två eller tre personer få sovplats, och Bodakarlarna 
berätta, att älvdalingarna sovo som grisar i den goda värmen från 
spismuren. Utom med småsmide kommo älvdalingar till Boda med 
laggkärl för att — om ej kontanter funnos — byta åt sig spannmål. 
Laggkärlen voro mycket bättre än Venjanskarlarnas, säger man i 
Boda; det var gediget och välgjort arbete av kärnfullt virke. 

Längst tillbaka gammalt Bodafolk minns kommo älvdalingarna 
klädda i sina sockendräkter, med långa, fransförsedda fårskinns- 
pälsar; sedan började de emellertid mer och mer kläda sig i grått, 
hemvävt vadmal. Somliga hade storpäls, dvs, ett plagg av fårskinn 
med ullsidan vänd utåt." 

Till slut några ord av gamla Werkmästermor i södra Rättvik: 
»När jag var barn, kommo då och då till vårt hem stora, mörk- 
klädda män med skinnsäckar på ryggen och en stor ring av järn- 
eller mässingstråd på armen. Deras vanliga fråga var: 'Ska ni 
handla nå i dag, mor? Strumpstickor, stoppnålar, häktor, snösock- 
lyttjor, bullpickar, dyvelsträck. Köp picken, mor!' Vi barn voro 
ej så rädda för en sådan man, ty han bar sockendräkt, men när 
det kom en s/ims eller gesäll, då sprungo vi och stängde dörren, 
om vi hunno. På vintrarna kom då och då någon Älvdalskarl med 
häst och ett stort lass laggkärl. Priset på en vattubytta var 24 
skilling, eller också bytte man mot en kappe korn. »5°  

»Försäljningsteknik» — detta nuförtiden mycket omtuggade ord 
— var helt säkert okänt för 1840- och 1850-talets älvdalska gårdfari- 
handlare. Men vilka utomordentligt skickliga försäljare de voro — 
de flesta av dem! Vi vilja försöka få en liten inblick i deras 
metoder. 

Först och främst förstod den dalska gårdfarihandlaren, att det 
var nödvändigt att hålla kunderna vid gott humör genom att 
berätta intressanta historier. Så här var synen på dalkarlen i en 
sörmländsk bondgård. »Dalkarlarna sa, att i Dalarne var ständigt 
tre alnar djup snö. Och där hade de björnar, som var så starka 
som tolv karlar. Och de tog både folk och fä, men sådana kvinn-
folk, som var med sig (dvs, havande), dem tordes de inte på. De 
21 
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talade till och med om, att när björnen kom och fick se kreaturen, 
så sprang han upp i ett träd och kastade sig handlöst i backen 
tre gånger efter varandra för att förarga sig, och då ska jag säga 
han var inte god i buken, kan man väl förstå, och då tog han den 
kon, som han hade lov att ta. Och så klöv han itu henne med 
ramen, och så sög han blodet, och den sprutade ikring. Men kom 
då vallhunden tillstädes, då ska jag säga Nalle fick bråttom. De 
hörde väl, de, som var kvicktänkta, att dalkarlarna ljög ibland, 
men ingen vågade säga emot dem, för de visste, att om dalkarlarna 
skulle släppa Daldammen lös, så skulle Älven komma och dränka 
oss och flera till. Och så visste de, att dalkarlarna kunde trolla, 
och om någon tog något från en dalkarl, så fick han stå kvar. 
Och inte fanns det någon hora i Dalarne, och ingen tjyv, så det 
var ett riktigt underligt folk, och de var riktigt rädda för dom.»" 

Om sedan dessa halvt hemska, halvt roliga historier kombi-
nerades med litet starkt, så blev nog försäljningsresultatet ännu 
bättre. Fjäls Lars från Märbäck hade i sin handelsbög en rätt stor, 
vacker tennkanna. Denna kanna var tillverkad på särskild beställ-
ning av Lars och hade fyra rum, vilka öppnades och stängdes 
med lika många knappar vid locket, anbringade så, att folk ej 
lade märke till dem. Ur denna kanna bjöd Lars kunderna på 
starkvaror. De fingo själva välja, om de ville ha brännvin, konjak, 
punsch eller vin. Lars serverade, och vilken sort som helst kom ur 
pipen. Samtidigt berättade Lars historier för folket i stugan. De 
handlade ofta om nappatag med björnen. Allra kusligast och mest 
efterlängtade voro berättelserna om f jdsbyönn, den hemska var-
ulven, som tog kreatur för folk på väldiga områden." 

Om en vara var svårsåld, kunde brännvinet bli alldeles oum-
bärligt. Sjur Anders från Brunnsberg var på en marknad i Öster-
sund och hade god avsättning för alla sina varor utom de hem-
gjorda järnpiporna. Då ropade Anders ut, att den, som köpte en 
pipa, fick en sup, och den, som köpte två pipor, fick två supa/.  
etc. Då var lagret av järnpipor snart slutsålt." 

Ett särskilt sympatiskt sätt att stimulera kunderna var att börja 
kommersen med musik. Skraddermaspojkarna från Åsen och 
Brittlars Jannes från Blyberg gjorde gärna sina färder tillsam-
mans, varvid Äsenpojkarna spelade fiol och Blybergspojken flöjt. 

En man vid namn Olov, som gifte sig till Evertsberg, berättar, 
att hans svärfar, som var gårdfarihandlare, hade god nytta av sin 
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Åderkall. (Hemb.) 

trollkunnighet. På sina färder medförde han alltid en svepask, 
vars innehåll han ej ville visa för någon. Olov hade dock en gång 
lyckats få tag i asken och sett innehållet. Där fanns metallpulver, 
skrapat från kyrkklockor, vidare olika mixturer och droppar, in-
köpta på apoteket, avkok på olika rötter och växter, små kläd-
trasor från självmördares lik, talg från julljusen i kyrkan och 
lösryckta blad från bibeln och psalmboken. Märkligast var dock 
en spik, en liten hammare, några benrester och en s.k. dderkall 
(på ett pappersblad ritad människa med runt om skrivna förkla-
ringar över var pk kroppen åderlåtning skulle företagas vid olika 
slags krämpor). Olov hade frågat svärfadern, var han hade fått 
tag i dessa saker, och då hade denne svarat: lem i tlittam (hemma 
i gärdet). Olov frågade då, i vilken tjitte, varvid svärfadern ytterst 
förargad utbrast: lem i tjgörtjgaråem (på kyrkogården).54  

Ibland voro kanske de av grdär använda metoderna litet väl 
kniviga. Sålunda berättas om en bekant handlande från Näset, att 
han var den förste, som i Norrlandsbyarna bjöd ut blanka, förtenta 
plåtkärl. Vid försäljningen kaverade (garanterade) han, att dessa 
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kärl voro av silver. Men han vågade aldrig komma tillbaka till 
byar, där han sålt dylikt »silver». 

En annan Näskarl brukade alltid, då han kom in i en gård, 
fråga de gamla, om de använde glasögon. Han bad då att få se på 
dessa och-  sade alltid, att glasen behövde bytas ut. 1 livstycksfickan 
hade han en liten, hård talgbit. Då han fått glasögonen i sin 
hand, tog han oförmärkt med tummen över talgbiten och strök 
hastigt över glasen. Så lät han de gamla prova först sina egna, 
talgbestrukna glasögon och sedan de glas, som han hade att sälja. 
Så föreslog han byte av glas, naturligtvis mot mellangift, och de 
nya, rentorkade glasen sattes in i glasögonen. På kvällarna i sitt 
kvarter satt han sedan och putsade de talgbestrukna glasen rena." 

Även inom handeln med snarad fågel förekommo metoder, som 
nog måste anses lite väl fördomsfria. Så berättas om en Näskarl, 
att han var mycket duktig att »laga» fåglar, som delvis blivit 
uppätna av råttor eller lekatter. Innan fåglarna fördes till Falun 
för försäljning, stoppade han in våta trasor under fågelskinnet, 
som sedan syddes ihop. Så sydde han fast dun över de sargade 
ställena, fågelns huvud böjdes, som seden fordrade, ned under 
vänstra vingen, fjädrarna slätades till, och så preparerad lades 
fågeln ut i härbret för att frysa." 

När gårdfarihandlaren trots all nedlagd energi inte lyckades 
sälja något i en gård, kunde det hända, att han blev förargad. 
Om en handlande från Blyberg berättas, att han då utbrast: Djör 
uka u will då! Gock o drajt o rajv autil" 

Vilka tankar och känslor fyllde de vandrande älvdalingarna 
under de mångmila färderna långt från hemmet? Det är inget 
lätt kapitel att ge sig in på — men något litet kunna vi nog få 
veta även i detta ämne, det kanske intressantaste av alla. 

Helt naturligt är, att särskilt de unga togo resans besvärligheter 
med friskt humör. Så här skriver Tommos Lårs från Sundsvall 
till de hemmavarande: ». . . nu har vi lassat i våra säkkar så dem 
här riktit tunga och nu skall vi gi os i veg i morgon op på landet 
och knoga så som för — det går väl förstå om hälsan får vara 
och folket har några pängar — vi har alla hälsan och lefva med 
ett friskt omhör fast vi har fått tunga säkkar nu.» 

Det förekom också, att de mera vana handlandena åtogo sig de 
besvärligaste rutterna och de unga alltså skonades. Så här låter 
det i ett brev från Hällesjö Mikaelidagen 1872: ». . . vi afva nu 



325 

börjat afytra något och det går som vanligt det är nu 14 dagar sån 
vi skildes från gåsarna de foro efter Torp Dalen som är tätt med 
bygd och vi gamla gubar togo in på skogar som är långt mällan 
byar som vi äro vanna att bära och slita mera ont än de . .» 

Då ungdomar skrevo till varandra, kunde i breven fogas in både 
chiffer och gråspråk, som i följande brev från Sundsvall, där det 
först berättas om, hur en del slumpar sålts till underpris: »utom 
slumpar ha vi sålt för följande P. Rjofärd. — A. kåjtd. ö gjutn. 
— K.A.D. avätand ö tyrfi. — M. ö K. kåjtd. ö tyrfi:» Samma brev 
slutade så: Kjåkan män har ig fajd rätt för — ider kjåk har ig int 
faid rätt för ig har int oni gjäto ndger då int i fick äd uppå en gang 
— och så vät ig så visst faid äd sjofver dar kumid (min kälke har 
jag fått betalt för, er kälke har jag inte fått betalt för, jag kan inte 
förmå mig att nämna något, då jag inte fick det på en gång, och 
sen vet jag så visst, att I fån det själva, då I kommen). 

Man kan vara övertygad om, att de unga både i kvarteren och 
på marknaderna hade sin stora glädje i att sinsemellan tala inte 
bara älvdalsmål, utan också det ännu obegripligare gråspråket, de 
älvdalska gårdfarihandlarnas argot. Att »försätta» främlingar och 
göra dem »rådlösa» var ju oemotståndligt roligt. Några ord ur 
gråspråket må anföras: diller 'handlande', tobålå 'betalt', marknas-
glased 'munnen', lukå 'flicka', lira 'anskaffa', kimid 'mycket', dalla 
'klocka', klavi 'plånbok'.58  

Men när åren började göra sig gällande och hälsan ej längre 
var så sprittande, då började färdelivets besvärligheter att bli 
mera märkbara. Då och då klagas i breven över dåligt väder — 
och då kan man vara säker på, att vädret var dåligt också! Så i 
följande brev från Junsele, avsänt av Back Lars i Brunnsberg den 
29/10 1872: ». . . jag ar nu varit hupi fiälen och ar nu kommitt 
Lykligt tillbaka och ar nu sålt största delen av första bördan och 
nu ar jag Lagt i den andra Som jag tenker att ta up i Åsele och 
Wilhelmina at afytra men dett ar varitt bisverlik att komma 
fram för den mykna snön som kom före mikaeli han var så diup 
att an var 1 1/2  aln på högderna i fiällbyarna och Sedan vartt dett 
godt veder och mykett räng Så att Snön till dett mesta gick bortt 
på 3 eler 4 dyngen och dett vartt en ganska stor flod i ala strömmar 
och att ingen mins so stur flod um våren att vattnett ar gått Lånkt 
på höladorna de afva måst dra utt hur ladorna och häsa (hässja) 
dett borttskämda hö So är här en stor klagan höfver foder. . .» 
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Så kunde det vara ogina hästskjutsande — men den saken 
klarade ofta den kvicktänkte älvdalingen! En Åskar159  berättar 
sålunda om sin farfar, född 1832: »Farfar var ute med en stor 
handelsbög på ryggen och på väg in i Hälsingland. Det var mycket 
snö, och han blev förfärligt trött i benen. Då kom en hästskjuts 
efter honom, och farfar bad bonden att få åka. 'Nej', sade bonden, 
'det är så tungfört, och så har du en så förskräckligt storan bög.' 
'Ja, men jag är så trött, jag kan väl få åka med, om jag bär 
bögen själv', svenskade farfar. 'Ja, då kan det väl gå för sig', 
svarade bonden. Och så steg farfar upp på lasset och satt där med 
bögen på ryggen». 

Stundom rusade väl spjuveraktighet bort med förståndet hos 
den kvicke och skämtsamme älvdalingen, och då kunde blott en 
sagolik tur rädda hans ära och anseende. Som till exempel när 
Dal Jan Persson, kallad Dal Jannes, från Månsta på sin vanliga 
handelsfärd i Norrland kom till en plats, där en ny gård höll på 
att anläggas. Stugan var upptimrad, men oinredd, och spismuren 
färdig. Nybyggaren höll just på att gräva brunn och hade nått 
rätt djupt utan att påträffa vatten. Jannes stannade, började 
språka och bjuda ut sina varor. Mannen frågade då Jannes, som 
var »så vittberest och från Dalarne, där folket kunde åtskilligt 
och visste en del om de fördolda tingen», om han trodde att det 
fanns vatten, där han höll på att gräva. — »Nej,» svarade Jannes, 
den filuren, »men om du grävt, där spisgrunden står, så hade du 
fått gott vatten.» Sedan drog Dal Jannes sina färde och tänkte inte 
mer på saken, förrän han en dag ryktesvägen fick höra, att nybyg-
garen flyttat sin stuga och rivit muren samt grävt brunnen, där 
Jannes visat honom. Man förstår den oro, som grep den stackars 
älvdalingen. Nyfikenheten drev honom dock att till sist besöka 
trakten igen för att se styggelsen. Han fann nybyggaren tacksam 
för det goda råd han fått. Det hade blivit en bra brunn med rikligt 
och gott vatten! Jannes hade fått stor heder och ökat anseende 
samt blivit bjuden på traktering i gården." 

Nödvändighet att oupphörligt skaffa mat och logi kändes 
mången gång tryckande. Från Borgsjö skriver en gicie till de 
hemmavarande 23/11 1869 och talar om »vårt besvärliga före-
haf vande att gå och vara usvil för var qväld och för var beta mat 
vara skyldig. . .» Den sysslolösa söndagen i kvarteret var ofta 
särskilt långsam: »Söndagen före Jul år 1860 var jag i Burträsk 
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socken och Salberg by det var Blott Två grannar. De tycktes vara 
Nogorlunda Bergade. Det var en Lång Söndag. Jag var full av 
jordiska omsorger Ela dagen. Det var Svårt.» 

Och när man då till på köpet råkade ut för otrevligt värdfolk, 
var det inte roligt; följande klagan, försiktigtvis delvis skriven på 
älvdalsmål, är avsänd från Ullånger 7/2 1865: ». . . om det är 
möjligt vilja vi resa hem från Sundsvall. Jag är riktigt leds vid 
detta handtverk — om vi ej kunna resa hem derekt från Sunds-
vall har du att vänta bref från Mig — i annat fall icke. . . ?id ir så 
kålt jär in så ig ar rätt gärd råta — och snåle gamkäling — äd 
jr bar knät lut tok i isom gardin' — och så nästad ålstas järomring 
scitil (det var så kallt här inne, så jag har riktigt göra att skriva, 
och en snål gammal käring; det är bara elakt folk i den här 
gården, och så nästan överallt här omkring) ». 

De tunga bördorna återkomma ofta i breven — och de voro 
tunga! Från Skellefteå skrives 21/4 1870: »Här hafva vi nu en 
riktig Sommar värme det är så godt som bart i byarna redan så 
nu återstår ingenting för oss än bära så Stackars rygg . . .». Och 
ur en dagbok från 1861 ljuder samma suck: »Fredagen den 6te 
Oct. kom jag till Norsjö by för att taga igen det jag lemnat, ner 
jag reste der förbi den 29e i förra månaden jag hade väl såldt 
nogot men jag hade ännu otroligt Tungt att bära.» 

Så är det hemlängtan, väl uttryckt i ett brev till hustrun från 
Levanger 5/4 1841: ».. . gifve dett gud att jag finge ännu en gång 
skåda Dig vid lifv och älsa i värden lag längtar Dageligen em och 
ledsnas vid Dena långa och besvärliga Resan men dett går ändå 
and att Dett tar på lida till Dena Tiden wi böria på tänka 
oss em jag bider Dig af alt hjärta att Du ej drar onlåst (dvs, faller 
i förtvivlan) för lag blir borta så länge . . .». 

Vackrast tar sig denna hemlängtan uttryck i den ständiga om-
sorg om gården och de hemmavarande, som aldrig ett ögonblick 
lämnar gråen, han må färdas hur långt från hemmet som helst. I 
somliga brev är det flera olika bekymmer, som skymta; så t.ex. i 
detta, avsänt från Skellefteå 5/11 1866: »War det 250 eller 275 
byttor Potatis wi fått — är det någon Potatissjuka för oss. Ha wi 
ännu watten i wår källare — bland annat kan du äfven besvara 
detta i Piteåbrefvet — äfven torde du då kunna säga mig om wår 
Piga har kommit. . .» Ibland är det oro för, hur drängen sköter 
hästen i husbondens frånvaro; så i detta brev till en bror, avsänt 
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från Piteå på juldagen 1863: ». . . när min hustru skrifver, så 
hälsa mig med några rader och omtala för mig ur du tycker min 
dräng förrestår min dragare samt om märren är lika mager i år 
som i fjol.» Det är ett ömtåligt ämne, som beröres, och i kanten 
av brevet är tillskrivet: »Kära Olof Låt ej min dräng si detta.» En 
Brunnsbergspojke på resa i Vilhelmina 25/10 1874 har en heder-
värd omsorg om sina hemmavarande yngre syskon: »Och jag 
hälsar äfven mina bröder att dem skall för all del si sig före Så 
att dem ej håker nid på SkrickSkor på den nu kommande hösth-
isen. Och min bror Olof som går i skola Wilje jag att an skole 
wara flitig Och lära sig räkna . . .» En flicka ute på färdvägar 
sänder från Gudmundrå och Östby 1/8 1864 välgångsönskningar 
till ett par jämnåriga, som skola gifta sig: »Mina goda bekanter — 
I dag har jag fått bref hemmifrån och fått hört att ni är hemm-
komna jag har äfven hört att dett håller på att lysa för eder och 
jag som ringa släktinge till eder får nu den äran och lyckönskar 
eder på eder Brölopsdag — en tusendfalt kär och flitig helsning 
till eder LOS AAD AOS MOD — Märta Phersdotter ack om ig ädd 
naiid em og få vari gästbodi ad ide men äd var int så väl (ack, om 
jag hade hunnit hem och fått vara på ert bröllop, men det var inte 
såväl).» 

Först och sist gå dock de bortavarandes tankar till sysslorna 
hemma på gården. På hösten gäller det gödsling, malning och 
slakt. Från Sundsvall skriver Tommos Erik 21/11 1867: ». . . komm 
i åg att Lossa får dyngan i somarfähuset att vi kan få dit henne 
på lutmyran kör ut dyngan vid koldalsmyran för än hon fryser 
i op, tal om uru det förållit sig med Lötningen och om ni bor i 
budum och har brist på vaten i brun och uru det är med allting 
både småt och stort.» Lika detaljerad är Säl Lars i ett senhöstbrev 
från Ljusdal och Aspviken: ». . . Så oppas jag att du talar om 
om ni får mala någodt i den är stora vatubrisn och om ni får em 
någon vid så att ni slipper frysa. och så voro det roligt få äro (dvs. 
höra) om tiger per har börjat klyfva några pertor och huru det 
tyks gå och så skall ni tala om alla nyeter ni vet. . .» I en för 
gården mycket viktig angelägenhet uttala sig två bröder i ett brev 
till sin mor, avsänt från Skellefteå 9/11 1857: »Hvad vår Tanke 
är om att ni Slagtat vår gamla Ko Så kan vi ej annat Säga än det 
är Bra. vi få Se hvad omständigheter det kan vara om vi Lefver 
och kommer hem.» 
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Vårbreven äro i allmänhet vidlyftigare och mera detaljerade än 
höstbreven; på våren blir det ju fråga om det centralaste och 
vanskligaste av allt i gårdens liv: vårbruket. I ett odaterat brev 
skriver »Lars Olsson» till sin hustru: ». . . och finge du bytta åth 
dig hagre och shå der så kanända att det vore det besta och vorte 
det qvar någon liten slärp vid glugen så vore det bra att få litet på 
slåtn ått östn om vi lefva då och ha någodt att sysla med. . .» I 
ett aprilbrev till hustrun talar Säl Lars om, att det är osäkert, om 
han »vinner» hem till såningstiden och fortsätter: ». . . men ifall 
att vi intet komma, så har jag fundirat kanske att vi skall så igen 
ner vid grubban ändå för om vi får bruka det vi ar en tri år till 
så finge vi ändå slå der en par år och det behöfs då ingen giödning, 
och så sår du igen vest i backen men du får a dit litet giödning 
hälst fram med öfra sidan, men så intet så tiogt på det som skall 
läggas igen, och vest om fähusen så skall du få dem att köra den 
bra om vi skall kunna sätta poteter der a dit en 18 Lass giödning 
och plöj neri och så kan du a på litet utaf det som är på huset, 
men om ni tycker att han är för stygg att sätta på så få du sätta 
på bitn som är fram med vägen och den ena på den andra sidan 
om vägen, och lägga igen den som är väst om fähuset, och så kan 
du ta utaf Husgiödningen och a på opp om sommarfähuset som 
intet kom någodt i fiol. . .» Så sitter Säl Lars i Färila och ger 
instruktioner om vårsådden hemma på Näset. Och lika omtänk-
sam är Frost Olof, då han från Skellefteå skriver till sin hemma-
varande svåger den 21/4 1870: ».. . kan du icke skaffa mig något 
bland till sädeskorn får man väl så någon lot med det bästa som 
blir af det slaget jag tror att kornet skall vara bättre till att så ty 
det var mera moget — får det icke någon gödning alls blir det 
icke så bra, till Potatis åkren sör i åsen borde nödvändigt ha varit 
något månne man icke få köpa af någon mot kontant du kan 
försöka till ex. med gröt Lars, lika så vore nödigt att få några 
lass på den östersta och västersta i gyrysgärdet efter anordningen 
i förra brefvet. På Norra stycket vid Porfyrverket skall sås kornet, 
på det södra är ej värdt så något utan köra det till träde — Norri 
och Westi Stafskittan Wårråg eller om han icke syns duglig bland, 
Bakom fähuset korn Norrom Nystugan och östom lillstugan korn, 
likaså i Storkittan Wid gröt och ulmas korn, det torde äfven vara 
bäst så korn på groper Olof lindan hon skall icke Plöjas utan 
harfvas duktigt fljoten är väl icke heller värdt så utan gödning 
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utan harfva stycket bra att det får ligga liksom träde denna 
sommar. . .» 

Hur oräkneliga voro icke de mil, som de älvdalska handlandena 
vandrade utefter mellersta och norra Sveriges vägar och stigar! 
Och hur skyddslösa voro de icke, dessa fredliga vandrare, ofta 
unga flickor i tonåren, ofta gamla gubbar med lockande varor i 
bögen och åtskilligt med sedlar i penningboken! Hotades de inte 
av faror ute på vägarna? Blevo inte flickorna våldtagna och gub-
barna överfallna och rånade? När man betänker, att älvdalingar 
vandrade på detta sätt år efter år åtminstone i ett halvt århund-
rade, måste man förvåna sig över, hur litet de upplevde av äventyr 
och olyckor. Vilka kunna orsakerna vara härtill? 

Årtiondena omkring mitten av 1800-talet utgjorde den kanske 
mest fredliga och idylliska tiden i den svenska landsvägens historia. 
Äldre tiders osäkerhet på vägar och stigar hade övervunnits, och 
den moderna maskincivilisationen hade ännu ej skapat den stor-
städernas och fabrikssamhällenas undre värld, som nu dagligen 
fyller våra öron med berättelser om våldtäkt, rån och överfall. 
Det var gott om folk och fordon på vägarna, i synnerhet vintertid, 
men hela denna trafik försiggick i ett vänligt och vettigt tempo, 
och myndigheterna hade ännu ej förlorat sitt grepp om männi-
skorna, utan förstod° att göra sig åtlydda. Det var en lugnets och 
den allmänna hänsynsfullhetens tid, och tjusningen i att med hjälp 
av sitt åk störa och skrämma, lemlästa och döda var ännu icke 
uppfunnen. 

När en älvdaling någon gång råkade ut för en verklig fara ute 
på färdvägen, blev det därför så mycket mera märkligt, och alla 
dylika händelser ha bevarats i minnet. Om Grav Per Olsson i 
Månsta berättas sålunda, att han en gång på vandring från Sunds- 
vall mötte en karl, som frågade, om han ville växla pengar. Per 
svarade, att han inte växlade ute på landsvägen. Då signalerade 
främlingen och fick fram ännu en karl ur skogen. Nu förstod 
Per, att det var »något elakt» som låg bakom, och så »drev han 
till åt» den första karlen med sin påk. Så kastade han av sig 
bögen och ropade: »Ja, kom hit bara, så ska jag växla med er!» 
Men då försvunno båda karlarna i skogen. 

Lika bra redde sig Kettis Mats Larsson, då han en gång hade 
fått kvarter i en jämtländsk fjällby. Tre karlar kommo in i stugan, 
och innan Mats hann tänka sig för, hade han med en bordskniv 
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Gråes revolver. (Hemb.) Foto S. Björklund. 

fått ett knivhugg över pannan. Men då blev Mats arg. Han grep 
knivskäraren för bröstet och kastade upp honom i brasan i spisen. 
Den andre kastade han ut genom dörren med sådan kraft, att 
dörrspeglarna splittrades. Då hade den tredje redan försvunnit, 
och Mats packade lugnt sin bög och begav sig från platsen, kas-
tande hotfulla blickar bakom sig." 

Givet är, att grdär som alla andra färdkarlar då och då hade 
besvär med skojare (dvs. tattare) ute på vägarna," men några 
allvarligare olyckor berättas det inte om i dylika sammanhang. 
Och när det enda mordet på en älvdalsk gårdfarihandlare skedde 
(1884) ," äro vi redan långt framme i den moderna tiden. Men då 
hade också grdär litet till mans redan börjat skaffa sig en revolver 
till självförsvar. 

Annars består älvdalingarnas äventyr ute på vägarna mest i 
sådana besvärligheter, som färdandet på vintern förde med sig. 
En grde från Rot berättar: » över juldagarna voro vi, min syster 
och jag, i Graninge, och då föll det mycket snö. Strax efter jul 
begåvo vi oss med våra dragkälkar den dåligt uppkörda vägen 
från Sörgraninge över berget till Ytterlännäs Då vi kommo upp 
på höjden, gick vägen över en sjö, och på sjön var det uppstupi 
(dvs, vatten på isen). Jag gick först ut på sjön. Vattnet var så djupt, 
att det gick halvvägs till knäet, och det var mycket kallt. Men 
jag pulsade över med mitt lass, sedan jag sagt åt min syster att 
vänta, tills jag kom tillbaka. Sedan befallde jag henne att sätta 
sig på lasset, och så drog jag henne också över sjön. Nu var jag 



332 

fullkomligt våt om fötterna, och kölden isade fast strumpor och 
skor, så att jag frös mycket. Vi knogade nu vidare, tills vi båda 
blev alldeles uttröttade. Då sade jag till syster att lämna sin kälke, 
och så hjälptes vi åt med min, som vi drogo så långt vi orkade. 
Så måste vi lämna även den och vandrade vidare utan våra kälkar. 
Till slut fingo vi se, att det lyste från en gård nere i dalen. Jag 
var nu så trött, att jag lade mig i snön. Men syster tvingade mig 
att resa mig igen och gå vidare. Till slut kommo vi fram till 
gården, och där fingo vi uppkokt mjölk. Det var hedersamt folk 
i gården, och de begåvo sig ut med häst och sökte upp våra 
kälkar.»64  

Ofta voro upplevelserna på färdvägen av övernaturlig art, och 
dessa upplevelser hörde minsann ej till undantagen. Ur det 
mycket rika materialet av detta slag kunna endast ett par exempel 
anföras. En gammal kvinna från Må'nsta berättar: »Far talade om 
en gång, när han skulle till Lillherrdal, så fick han se ett kvinnfolk, 
som gick och vallade mitt ute i skogen. Och stora, fina kreatur 
hade hon. Far blev så häpen, så han tordes inte säga något åt 
henne, bara för det var så långt till skogs och ingen brukade valla 
där. Men sen, då han inte längre såg henne, så ville han då se 
efter, vad hon hade haft för skor på fötterna. Och då fick han se, 
att det inte var några spår efter henne. Då förstod han, att det var 
Gonna, som han hade sett.»65  

Från Klitten berättas: »Det var en käring, som på senhösten 
hade varit nord över Kölen (dvs. till Härjedalen) för att byta åt 
sig ull. När hon på hemvägen kom till Göransbodarna, var det 
alldeles nermörkt, så hon måste stanna där över natten. Hon gick 
in i en stuga och lade sig. När hon hade legat en stund, märkte 
hon, att det var någon, som höll till omkring hennes säng. Och 
den där nöp henne med vassa naglar på tårna, så att det gjorde 
så okristligt ont. Hur hon vred och vände på sig, fick hon inte 
vara i fred. Till slut stod hon inte ut längre, utan hon steg upp från 
laven och gick ut ur stugan. Det var så beckmörkt, så hon måste 
gryvla (dvs, krypa på alla fyra) för att hitta buförsvägen. Men 
hellre än hon stannade i Göransbodarna gryvlade hon hela den 
långa vägen hem till Klitten.»" 

Ute på vägar och stigar var det alltså mycket sällsynt, att några 
verkliga faror hotade. Men i Stockholm då, den staden, där i våra 
dagar ingen natt förgår utan att en eller annan landsortsbo luras 



333 

Ribb Per Jansson (f. 1821) i Rot. Ribb Jan Persson Rotman (f. 1852) 
i Rot. 

eller plundras av bondfångare, rånare och utpressare? Hur gick 
det för älvdalingarna, då de från sin stilla, avlägsna bygd kommo 
vandrande in på dess gator och gränder? Vi måste komma ihåg, 
att Stockholm för hundra år sen var inte bara en vacker och 
vänlig stad, utan också — såvitt jag vet — en fullkomligt ofarlig 
stad. De små fuffens, som »gatpojkarna» gjorde sig skyldiga till, 
skulle för en modern Stockholmsgangster te sig som löjliga barns-
ligheter. Betecknande är, att vad älvdalingarna mest fruktade att 
råka ut för i huvudstaden, det var frimurarna och augustibröderna. 
Om dem visste man många hemska saker, främst som bekant att 
de sålde kristet kött till hundturken. Man misstänkte dessa mystiska 
ordnar i de mest omöjliga och obefogade sammanhang. Muofar-
gubbin på Näset brukade berätta, att en gång, när han gjort sina 
affärer och var ute för att se på staden, fick han högt uppe i ett 
fönster syn på några flickor, som ropade och vinkade åt honom. 
Den hederlige älvdalingen begrep i sitt hjärtas oskuld inte, vad 
det var för damer, som ville göra hans bekantskap, utan han 
skyndade därifrån så fort han orkade. Han brukade själv skildra 
saken så: »Nog visste jag, att de voro pigor åt frimurarna och 
ville narra in mig och slakta mig och sälja köttet åt hundturken. 
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Så jag låtsades inte om dem, utan jag lagade mig därifrån så fort 
jag kunde.» 67  

Grav Olof och Blind Olof från Åsen kommo i ännu närmare 
och hemskare beröring med frimurarna. Smeds Lars brukade 
berätta därom: »Grav Olof var i Stockholm tillsammans med den 
där Blind Olof, du vet, som var så stark. De kommo in i ett stort, 
stort hus, och där gingo de genom många rum, och sen till slut 
fingo de se många lik, som lågo på ett bord, och tjocka herrar 
gingo och påtade omkring liken. Och sen, rätt som det var; så 
kände Blind Olof, hur han fick en snara omkring halsen och blev 
hissad upp mot taket, Men tänk, att han var så stark, så han fick 
tag i snaran med båda nävarna och drog av sig den. Men sen 
tordes ingen göra dem något mera, utan de kommo ut välbe- 
hållna.» 68  

Visst hade de älvdalska gårdfarihandlarna ett eller annat även-
tyr på Stockholms gator och krogar, men dessa äventyr tyckas i 
regel ha varit snarare av det komiska än av det farliga slaget. 
Här ett prov på dessa ofta drastiska historier! En grde från Åsen 
var med ett par bekanta ute för att, som sed var, se på staden, 
sedan uppköpen gjorts och medan man väntade på båtlägenhet 
till Norrland. Händelsen gjorde, att de sent på kvällen kommo 
gående Norrtullsgatan fram och ända nord um Tulln (ut genom 
Norrtull). Här gingo de förbi en stor, tom tomt med ett högt plank 
mot vägen. Åskarlen gick in bakom planket för att kasta vatten, 
och därvid steg han utan vidare upp på något, som han trodde 
var en sophög. Det var emellertid en latringrop, som överströtts 
med torra sopor. Åskarlen plumsade i ända upp till halsen, men 
lyckades dock kravla sig upp, högljutt ropande: »Ärre, ärrel» 
Andra älvdalingar, som sammanträffade med honom uppe i Norr-
land, brukade tala om, att e lut te driti dy dnum iel wittern. 

Vi ha betraktat älvdalingarna ute på vägar och stigar, inne i 
gårdarna mitt i försäljningsbestyren och farliga eller löjliga situa- 
tioner under färderna. Men vi ha ännu inte frågat oss: hur fingo 
de mat och logi under de långa resorna? och om de foro med 
hästlass, hur fingo de foder åt hästen? 

Vi börja med den sistnämnda frågan, som är mycket lätt att 
besvara. Den, som var ute och färdades med häst sommartiden, 
sökte sig till någon skogsbacke eller hage långt från folk, och där 
släppte man hästen och lät honom beta. De flesta färderna gjordes 
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Göransbodarna. Foto Ewert 

emellertid på vintern, och då fanns endast en möjlighet: att byta 
till sig foder mot varor eller pengar. 

Lika nära till hands liggande är svaret på frågan om maten 
under resan. Givet är, att man tog med sig litet matsäck, kanske 
för en eller två dagar. Men det var inte vanligt att föra med sig 
någon större matsäck på handelsfärder, utan man bytte till sig 
mat mot varor. De, som färdades i avlägsna Norrlandsbyar, bru-
kade berätta, att de för ett mål mat fingo betala antingen en 
engelskndl (dvs, engelsk synål av gjutstål) eller två stora mässings-
knappnålar.6 9  

En vida intressantare och mera invecklad fråga är den om 
handlandenas nattlogi på resorna, alltså om kvarteren. 

Inom Dalarne togo älvdalingarna kvarter i gårdar, som lågo vid 
landsvägen, och där de voro vana att taga in. Det kunde vara de 
vanliga vilställena (vilorna), såsom Blybergsvilan och Säsvilan 
mellan Älvdalen och Mora, men det kunde också vara andra går-
dar. Vilorna voro samtidigt krogar, och på många av dessa ställen 
rådde stort snusk och förfall. I Fudal mellan Färnäs och Garsås 
brukade älvdalingarna ligga över i Lissgubbens stuga, och den 
var så ruskig, att en gråe vid avskedet en morgon utbrast: Tioi, 
Jugd, ur gott dug bor (tvi, Johan, så snuskigt du bor; skall före- 
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ställa Älvdalsmål, men är i själva verket östligt Moramål)." Efter 
vägen mellan Orsa och Hälsingland fanns en krog, som hette 
Fördäruaren — som så många andra krogar Sverige runt. Johan-
nes Frost berättar, att hans mor en gång kom vandrande från 
Hälsingland strax före jul. Då hon hade kommit in i Orsa mellan 
Skattungbyn och Kallmora, mötte hon en liten pojke, som var 
iklädd endast en skjorta och en svart skinnpäls. Då hon frågade, 
vem han var, och vart han skulle ta vägen i kylan, svarade han: 
lg eg ema i Kallmora o ska bort i Föjdäjuejan o fo brennwined a 
falla (jag bor i Kallmora och skall bort till Fördärvaren och få 
brännvin åt far; dåligt härmat Orsamål)." 

Det var inte vanligt att ute på landsbygden betala särskilt för 
att få ligga i en gård. Men någon gång hände det, att man ville 
ha betalt för logiet, och då var grden inte glad. Om en man från 
Brunnsberg, kallad Funtus, berättas, att han i ett dylikt fall ville 
betala kvarteret med en synål. Då värdinnan tyckte, att det nästan 
var för litet, lämnade Funtus en synål till och sade: Mått fel nu då 
(nu måtte du väl ha fått betalt)." 

Frågan om färdställen och gästgivargårdar i Dalarne har emel-
lertid tidigare behandlats," och vi gå därför över till att ta reda på, 
hur de älvdalska gårdfarihandlarna bodde på andra håll. Först 
vända vi oss norrut. 

På vägen mellan Älvdalen och Lillherrdal, berättas det på Näset, 
övernattade man första natten i Stora Dalstugan i Rymdalen och 
andra natten i Kräckelbäcken eller i Ulvsjön på Moraskogen." 
Stora Dalstugan omfattade en större och en mindre åkstuga (aku-
stugd). Kräckelbäcken var ett nybygge, anlagt av härjedalingar, 
och härjedalska talades också i Ulvsjön, fastän byn låg inom 
Mora. I Lillherrdal berättas, att ett mycket besökt vilställe för 
färdmän till »Siljansdalarne» var gården Embriks i byn Olingskog, 
där den urgamla handelsvägen mellan Härjedalen och Dalarne 
gick fram." Det var väl att antaga, att då även älvdalingar på 
väg norrut togo kvarter i denna gård. 

Men vi bege oss längre 'nord i världen', till de norrländska kvar-
teren. Att skildra dem alla vore omöjligt; vi kunna endast ge 
några hastigt fångade bilder från älvdalingarnas liv i dessa kvarter. 
Utan vidare förstå vi, vilken glädje det var för älvdalingarna att 
efter allt vandrande bland främlingar träffa hemmafolk i dessa 
kvarter. Säkert var också i regel humöret det allra bästa, i synner- 
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Äkstuga i Flögåsen. Foto Karl Ehrner. ULMA. 

het om försäljningarna gått någotsånär. Hör på följande berättelse 
om Ulmas Anders! »En höst kom Anders åstad senare än vi andra, 
men till slut inträffade han i vårt gemensamma kvarter (någon-
stans i Norrland). Vi frågade, om det fanns några övkaller i 
Stockholm vid hans avresa därifrån. Jaa då, svarade Anders, i såg 
Gröt Per, Wälling Erk, Stekwällings Uldv, Suodwatu Niss o tuo 
adelsmän trä övdalim, Tuorrdyvelsköld o Wägglausram, og ig 
ärd, at Miescidflykt wa dar og. »76  

När man var på riktigt gott humör, använde man gärna bygde-
målet i breven till hemmet. Här är ett brev från Skog i Hälsingland 
9/2 1866, alltså mitt i smällkalla vintern: Ad jr så kålt i isum 
gardem dar ig ar lånt aus nu så ig träster int skref mer — men 
naug jr äd bra tok jär ändå — ig har båd fajd jät dtin oh — och 
paltin — och blät mjäst ig dug — Här har fallit bra nog med snö, 
så äd går bra drågå kjåkan (det är så kallt i den här gården, där 
jag har lånt hus, så jag kan inte förmå mig att skriva mera, men 
nog är det bra folk här ändå, jag har till och med fått äta afton-
vard, och palt, och dricka [möjl. brännvin] så mycket jag orkar 
— så det går bra att draga kälken). Från Själevad i Ångermanland 
skriver en glad yngling 20/10 1858: ig lär int duga Håld mig utan 
sai df ja ig ar sätt åt en börd Nestad och faid tråj å ett Håft drag 
22 
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(jag kan inte hålla mig, utan måste tala om, jag har sålt slut på 
en börda nästan och fått 350 Rdr). Ofta blandar man älvdalsmål 
och svenska som i detta brev från Skellefteå 5/11 1866: ». . . får 
nu sluta fokäd län gardem irå nu red såfvo — och grötskålä stand 
och vänter äter mig klucka jr hall nio. Du får se om du kan läsa 
detta ljuset brinner så dåligt — så äd ar gajd så klent råta (folket 
här i gården äro nu färdiga att sova, och grötskålen står och 
väntar på mig, klockan är halv nio — det har gått så dåligt att 
skriva). 

Det var till stor del unga, starka, friska människor, som träffa-
des i de norrländska kvarteren, och då de voro av båda könen, 
kan det ej förundra, att de ofta råkade komma lite för nära 
varandra. I synnerhet om mannen då var gift, hade ju detta sina 
besvärligheter. En mycket gammal man i Åsen berättar, att den 
första i byn, som — såvitt han minns — fick barn utom äkten-
skapet, var en år 1825 född kvinna, som över vintern följt en gift 
man på Norrlandsfärden som handelspiga. Nästa höst for han ut 
på handelsfärd igen, och då ville hon följa med, men nu ville han 
inte kännas vid henne. Han tvangs emellertid att lämna henne 
någon hjälp till den nyfödda. Litet senare på hösten begav sig den 
duktiga kvinnan ensam i väg på handelsfärd, och året därpå kom 
hon hem med två tvillingflickor. Trots dessa små snedsprång blev 
den kavata kvinnan senare mycket bra gift. 

Vi ha i det föregående sett, att älvdalingarna mycket ofta skrevo 
brev från Skellefteå. Tydligen hade de här ett av de centra, dit de 
kommo oftast och stannade längst. Från Skellefteå gjorde de otaliga 
färder i de rika, tätbebodda Västerbottensbygderna. Kvarter hade 
de emellertid ej i själva staden, utan i byarna Lund och Stäm-
ningsgården. Lund ligger en knapp kilometer från Skellefte lands-
församlings kyrka och är numera en förort till själva staden. 
Stämningsgården ligger ett par kilometer nordväst om kyrkan. 
Än i dag minns folket i dessa byar, att de gästats av vandrande 
dalkarlar, men minnet av dem är mycket svagt. De blandas ihop 
med »hårjudar» och andra rakwalar (löst folk), och man berättar, 
hur de gjorde masurskålar och vävskedar, och hur de sålde glas-
ögon och barometrar." 

Vi citera litet ur ett brev från Stämningsgården och ett från 
Lund. Från den förra byn skrives 9/11 1857: ». . . vi bor äfven 
nu häri Stämninggården och De äro lika Hedersamma som i fjol. 
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Jag har gort min resa Söröfver åt de så kallade Sjubyum och 
Söröfver åt Nysättra och Lars har varit sörgenom Löfånger. Kan-
hända vi komma att Träffas här en gång Till innan vi resa norrut 
men det är bäst att få brefvet Till piteå vi komma troligen dit 
något före Jul . . .» En bit av ett brev från Lund, skrivet 17/11, 
men utan årtal, lyder så: ». . . hvad handelen beträffar har den 
gått någorlunda bra hittills, jag har sålt igen det jag var skyldig 
i Stockholm. i går hwar jag till stämningsgården och älsa på dem 
som bo der och de må bra och voro muntra hallihop — vi har fått 
spörja att Ris Erik har mistat varor för 3 000 i nätra socken säg 
mig om det är sant. . 

Om Frost Sven Ersson från Näset berättar gammalt folk, att 
han under en av sina färder en gång kom ända upp i fjällen till 
en lappkåta. I kåtan fanns en ensam lappgumma, och som det 
var sent på dagen, frågade han om han kunde få stanna kvar 
över natten. Det fick han, och eftersom han var hungrig skulle 
han mot ersättning få litet att äta. Gumman bredde ut ett renskinn 
på golvet och ställde sedan fram en handkvarn av små stenar på 
det. Ur en påse tog hon därefter några nävar korn och hällde ned 
i kvarnögat samt drog den övre stenen runt med en pinne. Mjölet, 
som föll ut på renskinnet, sopade hon ihop och gjorde därav en 
duktig bulle, som hon gräddade på glöden. Den smakade utmärkt 
gott till det torkade renköttet. Efter måltiden bredde hon ut ett 
par renskinn åt Frost Sven att ligga på, och till täcke fick han 
en präktig renfäll. Därpå befallde han sig i Guds hand och sov 
gott hela natten. 

Vi vända oss söröver. I Falun minns man endast, att älv-
dalingama mest skulle ha hållit till uppe vid östanfors, där en 
handlande C. J. Johansson hade affär och färdgård, men annars 
finns ingen kvar, som har något att berätta om dem." I Eskilstuna 
brukade dalkarlarna — liksom smålänningarna och andra gård-
farihandlare — hålla till på de många krogar, som funnos spridda 
över Fristaden, och där även en stor del av affärerna gjordes upp. 

Så komma vi till Stockholm. Många älvdalingar bodde i Gamla 
staden, varifrån omtalas två av älvdalingar besökta kvarter, ett i 
Bollhusgränd invid gamla Skomakarkällaren och ett i Lilla Grå-
munkegränd 3. Från det senare huset, som nu är rivet, skriver 
en grde 4/8 1859: ». . . haddum qvarter i Stockholm och äd eter 
Lilla gråmunkegränd N° 3 En trappa upp, husbonden eter Wakt- 
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mästar Andersson — det är Straxtt man kommer på vestra Lång-
gatan en trång grend till öger. Det var nogurlunda bra.» Kvarteret 
i Bollhusgränd fanns kvar ännu vid början av 1890-talet och 
tycks då ha varit det kvarter, som mest besökts av de älvdalska 
handlandena. En sagesman från Holen berättar:" »Jag vistades 
då i staden och besökte vid ett tillfälle en släkting, som hette Klitt 
Lars Larsson, och som uppehöll sig i Stockholm för inköp av 
varor. Han bodde i ett litet rum i kvarteret Bollhusgränd tillsam-
mans med en Malungskarl, som sålde skinn, och som fyllde rum-
met med sitt allt annat än välluktande skinnlager. Avgiften för 
logiet var 50 öre pr natt. Värdinnan på stället kallades Lina och 
hade haft detta ställe under många år. Hon kände väl till gård-
farihandlarna från Älvdalen. När jag såg henne, var hon rätt 
gammal. Hon såg ej vidare tilltalande ut, men var glad och 
fryntlig.» 

Stockholms av gammalt förnämsta bondkvartersområde var 
emellertid trakten av Hötorget, där stora bondkvarter funnos i 
var och varannan gård. Som bekant är allting numera raserat i 
denna trakt, där en skrämmande livlös funkis- och skyskrape-
bebyggelse ersatt de pittoreska, av glada, olikriktade människor 
fyllda kvartersgårdarna. Lyckligtvis ha vi några vederhäftiga upp-
gifter av gamla sagesmän," att älvdalingar i äldre tid vid sina 
Stockholmsbesök brukat bo i denna trakt, särskilt i Stora Hälsing-
gården vid själva Hötorget. Saken är även i och för sig trolig. De 
båda Hälsinggårdama, Stora och Lilla, voro norrlänningarnas 
särskilda kvarter i Stockholm, och med tanke på älvdalingarnas 
otaliga förbindelser med norrlänningarna synes det antagligt, att 
älvdalshandlandena valt kvarter på ställen, där de kunde träffa 
norrlänningar. Då vi nu övergå till att försöka göra oss en så 
åskådlig bild som möjligt av kvarteren vid Hötorget, kunna vi 
vara förvissade om, att många älvdalingar bott i dessa kvarter 
under årtiondena omkring 1800-talets mitt. 

Då de gamla bondkvarteren i början av detta århundrade rase-
rades det ena efter det andra, fingo tidningarna ett plötsligt intresse 
för detta inslag i Stockholmslivet och frågade ut gammalt folk, 
som mindes namnen på den gamla kvartersgården och hur folk 
haft det i dessa de enklaste av alla hotell. Ur en tidning från 
denna tid 8 i  citerar jag: »Hälsingegårdarna voro nr 14 och 8 vid 
Hötorget. Och här var det i synnerhet i nr 14, den s.k. Stora 
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Hötorget. Foto Nord. Museet. 

Hälsingegården, som de långväga Norrlandsbönderna samlades 
efter ankomsten till huvudstaden. Även i åttan, som kallades Lilla 
Hälsingegården, höllo de till, ehuru det blott var, då det var över-
fullt i det egentliga stamhållet, som de bekvämade sig att packa in 
sig där.» Redan på 1860-talet slutade emellertid Stora Hälsinge-
gården (i samband med en ombyggnad) att vara bondkvarter, 
och norrlänningarna fingo nöja sig med Lilla Hälsingegården." 
Kanske var det i det sammanhanget som även älvdalingarna 
måste söka sig nya kvarter och började alltmera hålla till i Gamla 
staden. 

Om älvdalingarna själva minnas mycket litet om de stock-
holmska bondkvarteren, så ha gamla stockholmare så mycket 
mera att berätta om dem. Det kan vara skäl att lyssna ett tag på 
dem, ty så, som här skildras, hade säkerligen även grdär det, när 
de på 1840-, 1850- och 1860-talen vistades i huvudstaden för att 
förbereda sina handelsfärder norrut. »De var sig lika, alla de där 
bondkvarteren: en kullerstensbelagd gård med skjul, där bönderna 
kunde sätta sina hästar under tak, en ledstång att binda hästarna 
i ute på gården, om stallet var för fullt, samt en bondstuga att gå 
in i och få övernatta i om så behövdes. Sådana var de nästan alla. 
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— Själva bondstugan var möblerad i enklaste laget. Längs väggen 
till höger om ingången löpte en bred trälave ungefär en aln från 
golvet. Laven sluttade uppåt mot väggen. Längs lavens kant löpte 
en sparkbräda. Laven bestod av enkla bräder. Några sängkläder 
fanns det inte. Den, som ville ligga bättre, fick ta in hö att ligga 
på, fällar eller vad som helst. Rocken kunde användas som täcke. 
Mormor, som värdinnan allmänt kallades, kunde stå till tjänst 
med en rya eller två för ett pris av 25 öre. Stugan hade två fönster, 
ett litet fyrkantigt fönster mot gatan och ett åt gården. I hörnet 
åt gatan, in mot vår kammare, var en väldig öppen spis, som 
gick ända bort mot fönstret. Spiskupan bars upp av stackstön, 
som mormor kallade spisstolpen. Till vänster om spisen mot 
väggen till kammaren stod ett stort skåp. Mitt på golvet stod ett 
stort, fyrkantigt bord och runt detta ett antal grova, fyrkantiga 
trästolar. Kring väggarna satt fullt med träkrokar. På dem hängde 
bönderna upp kläder, selar, matsäcksknyten och vad det nu var de 
ville förvara, medan de var ute i staden i sina ärenden. Väggarna 
kunde vara alldeles överhängda med grejor. Och laven kunde vara 
full med. På golvet var det aldrig annat än sågspån i vardagslag. 
Men till helgdagarna strödde vi på hackat enris. Det luktade så 
gott och var så trevligt.»83  

Som synes, var det inga struntförnäma hotell, som gråär togo 
in på, då de voro i huvudstaden. Säkerligen ha deras stora bögar 
varit bland alla de där grejorna, som fyllde kvarterets väggar, 
och kanske tyckte en och annan av dem, att det fanns åtskilligt 
i kvarteret, som påminde om en hemfäbodstuga eller en höstuga 
hemma i Älvdalen. 

Endast några steg från Stora Hälsinggården vid Hötorget fanns 
det s.k. Dalkarlslägret eller Dalkarlshärbärget i huset Sergelgatan 
10. Här bodde Leksandskarlar, herrarbetare, som hela vintrarna 
sysslade med sågning, huggning och uppbärning av ved åt Stock-
holmsherrskapen.84  Då gamla sagesmän någon gång nämnt, att 
älvdalingar i Stockholm brukade bo även vid Sergelgatan, är det 
inte omöjligt, att det är detta ställe, som avses. 

Här och där i det föregående ha marknaderna skymtat. 
Det kanske emellertid ej är ur vägen att litet starkare betona, vil-
ken betydelse marknaderna hade för alla handlande älvdalingar 

och inte bara för gårdfarihandlarna. Ty till höstmarknaden i 
Mora och till Thomasmässmarknaden i Falun for man ju inte för 
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Interiör från Dalkarlshärbärget, Sergelgatan 10. Efter Folkliv 1945. 

att få sälja inköpta varor, utan här var det, som ovan visats, 
fråga om hemmaprodukter, om den egna aveln, som det stod i 
lagen. Det var 'sovel', det var snarad fågel, det var kanske något 
kreatur, som man inte kunde fuola över vintern, och det var smide 
och laggkärl, de gamla älvdalska hemslöjdsprodukterna. 

Det kan nog inte förnekas, att många begåvo sig till marknaderna 
i främsta rummet för att få deltaga i det glada livet där. Och där 
var verkligen ett lössläppt, intensivt festande, som starkt bröt av 
från vardagens stilla, litet enahanda arbetsliv. Hör om Mora höst-
marknad år 1841. »Något så förfärligt brännvinssupande som på 
Mora marknad förra veckan kan man knappast erinra sig här-
städes ägt rum. Färskt eller nyjäst brännvin osade allestädes, och 
Hedemora, Gustafs, Folkärna m.fl. socknars hedervärda danne-
män hade i stora kvantiteter ditforslat brännvin. Varken krono-
fogde eller länsman syntes till vid marknadsplatsen, varest bränn-
vinsminuteringen skedde helt oförsynt. På Böndagsafton, sedan 
några igenslagit sina bodar, bedrevs likväl handeln av många.»85  
På sommarmarknaden två år senare gick det litet lugnare till: 
»Mora marknad var tämligen besökt, och handeln lärer gått rätt 
bra, särdeles med brännvin, vilket Faluhandlande denna gång 
fingo ensamma handla med, emedan den under marknaden där-
städes vistande Landsfiskalen (på den tiden en tjänsteman vid 
Länsstyrelsen) utspridde sådan skräck hos de från nedre sock-
narna vallfärdande, brännvinshandlande bönderna, att dessa ej 
vågade försälja av sitt lager, och flera, däribland en ung Skedvi- 



344 

bonde, hellre för underpris åt någon handlande avyttrade sina 
ditforslade produkter.» 86  

Vi få emellertid hoppas, att själva handeln för älvdalingarna 
var viktigare än det ohejdade brännvinssupandet. Säkert var det 
så för Hed Per i Rot, som i sin dagbok för 1869 skriver: »Tisdagen 
den 29 juni laga jag till smide som jag skulle hava till Mora 
marknad. Onsdagen den 30 for jag till Mora. Torsdagen den 1 juli 
var jag i Mora och handlade för 15 Riksdaler och så skickade jag 
ullsaxen till Stumsnäs med Landbo Anders Ersson i Röjeråsen och 
derföre bekom 25 öre. Fredagen den 2 först på morgonen betalte 
jag min skuld till Bergqvist i Mora med 19: 50 och jag handlade 
på marknaden för 26 Riksdaler Rmt och samma dag var jag i 
sockenstugan i Mora och uttog underhållsbrevet till Lars Orre i 
Roth och klockan 9 om aftonen for jag öfver elfven hem till Elf-
dalen. Lördagen den 3 kom jag hem från Mora och var uppi 
skogen med hästen.» 87  

Till Falun for man inte bara till julmarknaden, utan de som 
hade något att sälja, kunde bege sig dit hela den tid vinterföret 
varade. En gammal Falubo berättar härom: »Åtminstone onsdagar 
och lördagar var Stora Torget i det närmaste upptaget av lantmän, 
som därstädes saluhöll sina olika produkter. (Så några ord om 
bönder från Södra Dalarne och Västmanland.) Likaså anlände hit 
företrädesvis under vintertiden lantbor från såväl de närmast 
belägna som ock från de mest avlägsna kommuner i såväl Öster-
som Väster-Dalarne för att avyttra sina olika produkter, som 
företrädesvis bestodo av smör, fågel, ost, torkat kött, skinnvaror 
och slöjdalster, såsom laggkärl, korgar, möbler, spinnrockar, trä-
spannar, moraklockor, slipstenar samt järn- och gälbgjutarealster, 
såsom liar, pinglor, selkrokar, nyst- och spolmaskiner m.m.»88  

Vanligast voro emellertid färderna till Thomasmässmarknaden 
strax före jul. Staffan Anders i Åsen kunde berätta egna minnen 
från denna marknad ända så långt tillbaka som år 1849, då han 
var elva år gammal: »På marknaden gick det livligt till. Vi bytte 
till oss salt och strömming, redskap och småsaker av olika slag 
för våra medhavda skinn, för smör och andra varor. En dag, när 
jag stod ensam på Stora Torget och frös i vinterkölden trots min 
långpäls, kom en vänlig apotekare och bjöd mig stiga in i hans 
hus vid torget och värma mig. När jag hade varit ensam en stund 
i det varma, sköna rummet, började jag undra, varifrån värmen 
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kom, för jag såg ingen spis. Men i ena hörnet av rummet var det 
som ett grönt, slätt skåp, och när jag gick fram och kände på 
det, var det alldeles varmt. Det var första gången jag såg en 
kakelugn.» 

Även handelsfärderna till Falun kunde för barnens del vara 
kombinerade med tiggeri. Staffan Anders berättar härom: »En 
gång, när jag var bara tolv år, följde jag med min far till julmark- 
naden i Falun. Vi bodde hos ett folk, där en äldre syster till Smi-
bäck Anna var piga. Anna var också där och skulle följa med oss 
hem. Vi voro båda bara barn, och far tyckte det var bäst att vi 
gingo i förväg för att hinna med att tigga i gårdarna efter vägen, 
tills han hann fatt oss. När vi kommo till Gopa, var det kväll, och 
vi fingo ligga där över natten i ett fähus. Bakom vår bädd stod en 
get bunden. Anna hade fått en påse med vetebröd med från Falun 
hem till sina föräldrar. Innan hon somnade, lade hon påsen vid 
huvudgärden. Under natten hade geten kommit lös, gnagt sönder 
påsen och ätit upp allt vetebrödet. Anna grät, minns jag. 

Tidigt på morgonen kom far körande. Han hade haft kvarter 
på ett annat ställe, och visste inte, var vi höllo till. Folket i gården 
sov länge, och de hade låst om oss, så vi kunde inte komma ut ur 
fähuset, fastän vi hörde far och andra prata nere på vägen. Det 
dröjde länge, innan folket kom och öppnade. 

Far var nu långt före oss. Han talade om efteråt, att han hade 
tittat tillbaka gång på gång för att se, om vi syntes till. Vi satte nu 
i väg och gingo så fort vi kunde. Det gick fortare för oss än för far, 
som hade häst och lass. När vägen gick över en sjö, kunde vi från 
var sin ände se varandra som små prickar, och där väntade far , 
på oss.» 89  

Thomasmässmarknaden hölls före 1821 på Hälsingtorget, men 
flyttades detta år till Stora Torget. Vid lämpligt väder var det en 
mycket livligt besökt marknad. En gammal Falubo berättar: 
»Inträffade före jul tjänligt vinterföre och tillfröso vattendragen, 
anlände till Tomsmässmarken i Falun långväga kommerskara-
vaner av allmoge. Under 1820-1870-talen kunde ibland inträffa, 
att de marknadsresande överskredo 10 000-talet. Hedemora, By 
och Folkärna: liar, hästskor, söm m.m. Husby, Skedvi, Stora Tuna: 
torkad granbark, spannmål, foder, ved. Orsa: viltskinn, brynen, 
slipstenar, humle. Mora: klockor och klockfodral. Rättvik: målade 
dragkistor, lådfack och hängskåp. Leksand: spinnrockar, sellokor, 
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svarvade tunntappar, trätallrikar, kannor, byttor. Våmhus, Älv-
dalen, Venjan och Soll: laggkärl, vävskedar, stillskäppor, spån-
korgar, såll, hårarbeten. Malung: pälsar, fällar, hopsydda päls-
foder, bälghandskar, sämskskinnströjor. Väster-Dalarne: skogs-
fågel, älghudar, hästar, tagel, smör. Hästhandlare funnos från flera 
olika socknar. Västgötar: bomullstyger, sidenförkläden, hästtäcken. 
Hälsingar: lin, grova linnevävnader (buldan och foderväv). Änger-
manlänningar: finare linnelärft, lärfttråd. Somliga varor såldes i 
stånd på torget, andra voro uppradade på själva gatorna.»" 

De norrländska marknaderna besöktes — i motsats mot mark-
naderna i Mora och Falun — i regel endast av de egentliga gård-
farihandlarna, alltså av dem, som handlade främst med icke 
hemtillverkade varor. Detta gällde redan härjedalingarnas mark-
nad, som i mitten av januari hölls i Vemdalens kyrkby. Hit kommo 
hälsingar, jämtar och norrmänn. »Men även dalkullor sökte sig 
till denna marknad», berättar en kännare." »De hade med sig 
tyg och klutar, kamfert, aloe, dyvelsträck och tillydroppar, som 
voro särdeles bra mot väderspänning. Vidare sålde de kammar, 
fingerborgar, stora mässingsnålar och annat småkram.» 

Endast några smådrag kunna berättas från de många olika 
norrländska marknaderna, som gingo i varandra hela vintern, 
ända till Vårfrudagsmarknaden i Järvsö. 

Mycket besökt av älvdalingar var Lycksele marknad. Klockar 
Anders Larsson, Klockar Per Larsson, båda från Näset, Permats 
Jannes Jansson från Månsta och Tägt Per Andersson från Näset 
hade egna bodar (stånd) på denna marknad. Så många gråär som 
möjligt brukade träffas på denna marknad, och där gjorde de 
goda affärer, ej minst med lapparna." Och humöret var det intet 
fel på, åtminstone ej om Ulmas Anders var med. En grde berättar: 
»Vi voro på Lycksele marknad, en hel hop älvdalsfolk. Vi hade 
alla samma kvarter och åto tillsammans. Där voro Jugoskullur 
från ()stäng, Marit och Kristin, Perlarskullur, Trot Johanna och 
Maria. Jag kom dit en kväll, då alla sutto omkring bordet och 
Ulmas Anders var med. Vi hade fått var sin tallrik russinsoppa, 
och Anders var mycket bekymrad över att inte allihopa fått precis 
lika mycket. Han stack sitt otvättade finger i munnen och sedan i 
flickornas tallrikar för att mäta soppans djup. Flickorna mulnade 
och sade: 'TIM, nu nuttum wid ini jätå ed (tvi, nu kan vi inte äta 
det)!' Welest mig', sade Anders, 'so får i småkå suppu riktut 
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Gårdfarihandlare från Åsen: Grund Erik Olsson d.ä. (f. 1843) och Olov Olsson 
Äslund (Sven Olov, f. 1842). 

(lycklig jag, då får jag smaka soppan riktigt) !' Och så åt han upp 
alltsammans ensam. »9 3  

Hur man reste från marknad till marknad synes mycket tydligt 
av breven — som t.ex. detta, avsänt från Skellefteå 21/8 1859: 
». . . vi komma nu att fara 'på marknaderna allt till umeå och 
umeå marknad Börjas den 8de  September och från umeå far vi 
då på ångbåt hit till skellefteå igen. Denna gång hafva vi vårt 
gwarter i stämningsgården och i torden då gå dit att vi få träffas 
der, kommen då att vi slipper vänta så länge vi komma ej eder 
till mötes till Ursviken. Denna gång emedan id ittid daiti qwartered 
(I hitten till kvarteret) vi skola nu ut på eftermiddagen och packa 
ned våra saker och i morgon bittida resa till Burträsk. . .». 

Ända upp till marknaderna i Norrbotten foro älvdalska gård-
farihandlare. På marknadsplatsen i Edefors vid Lule älv voro egna 
marknadsbodar uppförda av Grund Erik, Grund Lars och Grund 
Anders samt Bertals (Masans) Olov och Masans Anders, samtliga 
från Åsen." 
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Det är rimligt, att vi till slut fråga oss: hurudana f örtjän st er 
gjorde sig de älvdalingar, som gingo eller foro med handel, gick 
det nätt och jämnt ihop, eller blev det något över och grundlades 
i några fall förmögenheter genom handelsverksamheten? 

De obetydligaste förtjänsterna gjorde sig nog de barn eller unga 
flickor, som vid hungersnöd sändes till Hälsingland eller Härje-
dalen med litet skospik eller dylikt. Det framgår av berättelserna, 
att man hemma i gården var nöjd, om dessa ungdomar fuole 
brott sig och alltså under några veckor eller månader icke tärde 
på hemmets nästan uppätna matförråd. 

Vidare bör man komma ihåg, att en stor del av handeln ännu 
vid 1800-talets mitt utgjordes av byteshandel, och att beräkna 
förtjänsten i dylika fall är knappast möjligt. Särskilt bytte man i 
Hälsingland till sig lin och spannmål i ganska stora kvantiteter 
mot laggkärl och smide. De flesta byarna skaffade sig nog hela 
sitt årsbehov av lin genom dylik handel. I Brunnsberg berättas, 
att somliga Brunnsbergskarlar vid sina Hälsingefärder lyckades 
byta åt sig så mycket säd och lin, att man bötte fram det till en 
viss gård, där man sedan hämtade det på hemresan. Man ville 
inte under färderna från gård till gård göra lasset tyngre än nöd-
vändigt. En och annan Brunnsbergskarl fick under sin Hälsing-
landsresa med sig hem ett så stort förråd av korn, att han kunde 
avyttra en del, när han kom hem. Detta skedde då vanligen på så 
sätt, att man bytte bort kornet mot smide eller laggkärl. I dylika 
fall kan man ju tala om en verkligt lyckad affärsresa. 

Myndigheter och andra, som allts.edan senare hälften av 1700-
talet i hög grad bekymrade sig om övre Dalarnes näringsliv, ställde 
sig emellertid starkt avvisande till gårdfarihandeln, även där 
själva affärerna skedde genom byte. Så här låter det genomgående; 
det är en bergmästare, som uttalar sig år 1771: »Det är beklagligt 
att se, huru 1, 2, ja 3 dalkarlar om en häst färdas hela landet 
omkring, då de hava smör, ost, träkärl, slipstenar och näver på 
lasset, som kan skattas ifrån 12 till 30 plåtars värde, och, osäkra 
om avsättningen, kunna flacka 20-30 mil ifrån hemvisten byemel-
lan att få tillbyta sig säd, då de i bytet få högst 3 tunnor till åter-
fora; varigenom tid, häst, foder och gödsel bliver förspilld och 
fördärvad, åkerskötseln försummad, och dalkarin är då varken 
hjälpt eller försörjd.»95  Det skulle varit intressant att höra den 
överlägsna bergsmannen resonera t.ex. med en av de där Brunns- 
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bergskarlarna, som kom tillbaka från Hälsingland med så bra 
lass, att han kunde avyttra en del! Verkligheten ter sig ofta mycket 
olika för den, som står inför tvånget att verkligen försörja sig, 
och den, som bara teoretiserar över den andres knog. 

Vi övergå till att ur synpunkten av den eventuella förtjänsten se 
litet på den Älvdalshandel, som bedrevs mot kontant betalning. 
Det är ofta mycket lätt att ta reda på, hur mycket älvdalingen fick 
för sina produkter. Om han t.ex. stod på Stora Torget i Falun vid 
Thomasmässtiden år 1838, fick han betalt på följande sätt: smör 
8 Rdr lispundet; lin 7-8 Rdr lispundet; tjäder 3.24-4 Rdr paret; 
järpe 24-28 skilling stycket. För de inkomster, han gjorde sig på 
dessa produkter, kunde han sedan bl.a. köpa råg till 17.24 Rdr 
tunnan. Men för att kunna bedöma om han därvid gjorde goda 
affärer, borde man ju bl.a. veta, hur lång tid han använt till fågel- 
snarningen, ystningen m.m.! Och ändå gå vi bet, ty tid bedömdes 
inte på samma sätt som i våra dagar med deras aldrig upphörande 
gräl om betalningen per timme. Vi få komma ihåg, att när 1830-
talets älvdaling gick och snarade fågel och när han kom med sitt 
lass körande in på Falu gator, var han i all sin fattigdom en fri 
man, som hade glädje av det han sysslade med. 

Myndigheterna voro lika sura mot gårdfarihandeln på 1800-talet 
som på 1700-talet. Så här utlåter sig sockenstämman i Älvdalen 
(dvs, prosten) den 19/11 1854: »Med anledning av Trondheims 
krav på ersättning för vård av Pell Lars Matsson, som jämte dräng 
och häst varit kvar där en tid, ville sockenstämman hava fram- 
ställt en erinran till dem, som, lockade av vinningsbegär på främ-
mande orter genom handel söka en osäker vinst, som, om den ock 
vinnes, icke alltid med gott samvete kan ägas, att, då nöden därtill 
icke tvingar, hellre behjärta och efterfölja Konung Davids för-
maning: Bliv i ditt land, och föd dig redeliga l'»98  

Lika övertygad som prosten om, att älvdalingarna borde försörja 
sig enbart på jordbruk och boskapsskötsel, var landshövdingen. 
Så här säger han i sin berättelse för åren 1861-1865: »Den gård-
farihandel, som från forna tider utövats i andra landsorter av 
allmogen från Malungs och Äppelbo socknar samt från Älvdals 
socken har fortfarande räknat många idkare. Dock bör med skäl 
kunna hysas den förväntan, att, ju mer insikten om jordbrukets 
och boskapsskötselns betydelse för länets framtida förkovran 
hinner rotfästa sig hos allmogen, desto mer skall behovet av 
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utvandringar för gårdfarihandel och annat dylikt ändamål för-
minskas.» 9 7  

Om man genomläser de hundratals breven från älvdalingar, som 
vandrade i Norrland under årtiondena omkring 1800-talets mitt, 
kan man i första taget nästan tycka, att prosten och landshöv-
dingen hade rätt. Ur dessa brev genljuder en ständig klagan över 
hur smått handeln går och hur svår konkurrensen om de norr-
ländska böndernas fattiga slantar är. I ett brev från Piteå 1/2 1864 
skrives: »Jag har nu så som tänckt war varitt opp i kapället (dvs. 
kapellsbygden) Män der har jag så got som ingenting uträttat ty 
der var och har varitt så många gråar att folket sade att dem var 
ricktitt Lej öra (dvs, leda vid att höra) dem Läsa opp sitt Skräp 
I byn Moskos ade varitt bar 7 st. gråar öfver nyåret och på köpet 
träffade jag der Säl Anders och han ade gått opp alla byar der 
omkring. . .». Och lika sorgligt låter det från Borgsjö 23/11 1869: 
». .. vad handlen beträfar, så går det ganska småt föst i östas med 
fösta säken gik det någorlunda men nu då det fins ingen gål, att 
icke han är besökt af 20 å 30 å 40 styken handlare af tyskar och 
Dalfolk och alla Naconer då förstår ni huru det är at drifva 
handel och få in et stort förlag . . 	På liknande sätt klagas det 
i de allra flesta breven. 

Man bör emellertid komma ihåg, att dylikt hörde till ritualen, 
liksom de mycket stereotypa gudliga fraserna, som inleda nästan 
varje brev. Man kan vara säker på, att de allra flesta breven lästes 
åter och åter, när de kommo hem till gården; därvid kunde ej 
undvikas, att även andra än gårdens folk fingo reda på, vad det 
stod i breven, och om det var något man var rädd för, så var det 
att skriva grannarna på näsan, om man gjort sig goda förtjänster. 

Den, som gör sig möda att läsa breven riktigt noggrant, finner 
ofta ljusare toner inmängda i all klagolåten. Ett brev från Ramsjö 
8/11 1877 börjar i den vanliga stilen: ». . . hvad handlen så går det 
vist semre än hvad det har gådt i de förra åren för dem har fått 
så dålig hårsvext så dem är nödsakade att köpa sig någodt till 
mats. . .». Men så fortsätter det ganska förhoppningsfullt: »Jag 
har nu fått för en två hundra kronnor sen vi skilldes ått och så ade 
jag qvar emifrån så jag tenker skicka till Söderström tri hundra 
kronnor härifrån . . 	Ungefär på samma sätt fördelades skugga 
och ljus i ett brev från Bjuråker 2/1 1876: »Hvad handeln angår 
så är det efter förmodan nu sämre, vi hafva nu 210 kr. som 140 
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kronor fordringar vi hafva sålt för 176 kontant och förökat våra 
fordringar med ungefär 75 sedan vi skildes åt . . .» Eller också 
formuleras den försiktiga belåtenheten sålunda; brevet är från 
Lingsbergsmyran 20/3 1877: Jag får äfven nämna litet huru han-
deln går och det vill gå småt än, men jag har ändå sålt så att jag 
kan då bära det jag har nålitet stycke ibland då det är bara gång-
spor. .» Ofta består klagolåten bara i en farhåga för att det skall 
komma att gå sämre än det just då går; så i detta brev från 
Vemdalen 21/1 1874: ». . . andeln ar gått bra ittils men härefter 
kan jag vel förstå att det skall börja gå dåligt emedan det har 
rest så mycket med Westgötar Tyskar judar och dahlkarlar oppi-
genom dit jag skall fgra . . .» Om goda affärer trots konkurrensen 
talar detta brev från Jockmock 14/2  1869: ». . . jag här nu ensam-
men Dalkarl här i Lappmarken på denna marknad som börjar 
den 16e Om tid och tillfälle medgifva sänd några rader till Luleå 
från Östersund. Låt mig väta om der varit mycket Dalfolk och om 
Handlen gått bra för dig genom Ångermanland affärerna bättre 
än i fjol. En vacker vinter och litet med snö.» Ett ovan citerat, 
mycket klagofyllt brev från Piteå 1/2 1864 slutar så: ». . . du torde 
och villia få veta uru mykket jag har sålt män det är så litet att 
jag skäms säga det män jag kan då ingen råd r det är på skillingen 
fem undrad rdr.» Så till slut en levnadsglad yngling, som skojar 
obarmhärtigt både med den klagande brevstilen och med brev-
mottagarnas iver att få exakta sifferuppgifter; hans uppfriskande 
brev är skrivet i Piteå 28/2 1859: ». . . jag kom äfter olofs pigor 
norr på bron är i går så att vi földes åt it i qvarterett samt att de 
hafva sålt ganska ducktitt ty jag örde att de sade att de hade sålt 
för omkring ja jag kan inte just säga vist män de sade att det 
järtil just rack 400 men jag förstår att det rack äfter dem sade 
så samt älsade flitigt till sin usbonde samt får jag umtala ur det 
ar gådt för mig män det är så dåligt så dåligt så dåligt och klent 
och klent så jag önskar att jag aldrig ade skickatt it några varor ty 
jag får nu så tungt att dra så jag ej vet uru jag skall orka det och så 
är jag aldelest rållös vardt jag skall taga vägen ty jag tänckte fara 
upå arver plog (dvs. Arjeplog) men jag gadt vända om ty dem ade 
inga pängar ingen styver så jag ar fått hafva qvar allt mitt skräp 
och så torde det vara roligt för Eder att få veta uru mycket jag ar 
sålt för ai ai det är ingenting aldrig vill jag upi fiällän men jag 
afver sålt för omkring åhi håi håi 250 — Skämmäs nu ja jag gör 
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så jag vet intet uru jag skall tolas träffa Eder mäd min tunga säk 
och låda kär läjid int så tokutt sä (kära, skratten inte så tokigt 
sen) .» 

En alldeles särskilt stor omsättning hade den berömde gårdfari-
handlaren i Månsta Permats Jan Jansson, som ett år sålde varor 
för ett värde av 5.100 kronor, vilket betraktades som en kolossal 
prestation. Han blev senare gift någonstädes i Norrland. 

Då man bedömer en Älvdalsgårds ekonomiska fördelar av, att 
en del av gårdsfolket for och handlade, bör man också komma 
ihåg, dels att åtgången på mat hemma på gården blev åtskilligt 
mindre, dels att de handlande alltid skaffade sig en hel del per- 
sonliga förnödenheter under själva resan; i brev och dagböcker 
talas om stövlar, vantar, lappskor, mössa m.m. samt om rocklag-
ning, byxlagning, piplagning, vantlagning, klocklagning och först 
och sist den mycket ofta återkommande skolagningen. 

Men vi undgå ej att till slut komma in på den rena, nakna 
penningfrågan, och vi undra då först: hur kunde älvdalingar på 
1840-talet, människor, som i vardagslag knappast sågo skymten 
av kontanter, skaffa sig det för resorna och för inköp av varor 
behövliga rörelsekapitalet? Låt vara att själva varulagret oftast 
inköptes på kredit, det krävdes dock kontanta pengar till kost och 
logi i Eskilstuna, Stockholm och annorstädes, ångbåtsresor till 
Norrland m.m. Traditionen i Näset, den stora gårdfarihandlarbyn, 
svarar så: »När gårdfarihandeln började komma i gång, lånade 
man av förmögna sockenbor eller av utsocknes pengar för att 
kunna köpa ett varulager. Så t.ex. fanns i Brunnsberg en gamtkulla 
(gammal ungmö), som brukade låna ut pengar mot sex procents 
ränta. Även finnas reverser, som visa, att man lånat pengar av 
Rombo Anders Matsson i östnor. Så t.ex. lånade Lok Marit Jans- 
dotter och Spel Marit Persdotter 15/9 1845 av östnorkarlen 165 
Rdr Rgds mot 6 0/0 ränta; lånet återbetalades redan 5/1 1846. 
Rombo Anders kallades av älvdalingarna Ljuot Mas Anders; om 
man lånade t.ex. 100 Rdr, fick man ut bara 90 Rdr och måste 
dessutom betala räntan i förskott. »98 

När de älvdalska gårdfarihandlarna efter ett eller ett par årtion-
den kommit i gång riktigt, kunde det i handeln nedlagda kapitalet 
stiga till efter den tidens Älvdalsförhållanden ganska betydande 
belopp. Så t.ex. läser man på första sidan av en kladd från 1862: 
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Klockar Anders Larsson (f. 1827) och hans handelspiga, senare hustru, Göran 
Anna Eriksson (f. 1863), båda från Näset. 

Capital. 
Anders 	  2 318: 40 
Per 	  2 452 : 84 
Olof 	  2 348 : 41 

Det framgår av brev och kladdar, att pigorna fingo en sjättedel 
av vinsten på handeln. I vissa fall bör sålunda det nya flödet av 
kontanta pengar ha spritt sig även till mindre välbärgade gårdar. 

Att gårdfarihandeln i stort sett ej var förlustbringande framgår 
också av taxeringsförhållandena strax efter mitten av 1800-talet. Ser 
man t.ex. på böndernas taxering år 1864, står handlarbyn Näset isär-
klass. Här finnas 13 skattedragare, som betala sammanlagt 52 Rdr; 
bland stora skattedragare kunna nämnas Frost Olof Persson 6 Rdr, 
Hansback Per Persson 5 Rdr, Elg Anders Larsson 6 Rdr, Klockar 
Per Larsson 10 Rdr och Klockar Anders Larsson 10 Rdr." Alla 
dessa voro bekanta gårdfarihandlare. 

Med de kontanta inkomsterna följde också omedelbart beskatt-
ningsbekymren, så välbekanta för oss i den utpräglade penning-
hushållningens tidevarv. Så t.ex. skriver Frost Olof 27/7 1862 
23 
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hemifrån Näset till Klockar Anders, som är i Stockholm: ». . . Må 
äfven nämna att du har blifvit Taxerad för Ett Tusen Femhundra 
Rdr:s inkomst Således får du lägga ut Tolf Rdr för året Sedan du 
afräknat 300 som skall åtgå i Hushållet. Din broder Per, Tolf 
Anders och jag voro äfven Taxerade lika högt men vi hafva ingifvit 
en besvärsskrift till Taxerings Comiten och velat afpruta jag och 
Per till 700 och Tolf Anders till sex, och har jag hört af en ledamot 
i Comiten att de afprutat åt mig och Tolf Anders som han trodde 
till 800 således komma vi att erlägga i bevillning 5 Rdr åt din 
broder hafva de ingenting prutat, äfven om dig hade det varit 
frågan om de hade Taxerat dig för högt men det hade stannat vid 
det beslut att det ej var för högt efter som du handlade hela året.» 

Men vi ha vågat oss för långt in i penninghushållningstidens 
melankoliska skatteförhållanden. Låt oss i stället se på en forsedel 
från 1870, utfärdad av två Brunnsbergskarlar på hemfärd över 
Falun i ljuvlig försommartid! Sedeln ser så här ut: »Med Mos Erik 
Andersson i Klin sändes till Tunstad för vårt egit emottagande 

Fem tunnor Råg uti fem Säckar — 
Tio och en half tunna Korn uti 11 Säckar 
Tre Tunnor Hafra uti 3 Säckar — 
Två påsar 3 91Hvetemjöl — 
Fem pund Korngryn 3 Säckar — 
Tre fot Salt uti en Säck — 
En fot ärter uti en Säck — 
3 half tunnor Strömming — 

forlön vid rigtig lefverering i morgon betalas med Tjugunio Riks-
daler Riksmynt.» 

Detta var inget dåligt lass att komma hem till Brunnsberg med 
till midsommaren 1870 — med de svåra nödåren 1867 och 1868 
ännu i friskt minne. Det skulle nog inte varit lätt för prosten och 
landshövdingen att övertyga Back Lars och Hård Lars om, att 
älvdalingarna borde lägga ned allt annat och ägna sig uteslutande 
åt jordbruk och boskapsskötsel. 



Arbetare inför Vingårdens Herre — herrarbetare inför bruksherren. 
Efter Vinter Karl Hanssons målning 'Arbetarna i vingården'. 

NIONDE KAPITLET 

HERRARBETARE 

I de närmaste föregående kapitlen ha vi fått följa Älvdalsfolk på 
forkörning eller på handelsfärd långt utanför hemsocknens grän-
ser. Låt oss nu stifta bekantskap med de män och kvinnor, som i 
tjänst hos herrskapsfolk runt om i landet skaffade sig livets nöd-
torft på s.k. herrarbete (errarbiet).1  I särskilt stor omfattning 
togos deras krafter i anspråk vid timring, stenarbete, nyodling, 
dikesgrävning, tröskning etc., mestadels på bruk och herrgårdar 
i Uppland och Västmanland. Även från dessa 'herrarbetare' 
fingo de hemmavarande mottaga brev, fyllda av frågor och önske-
mål angående gårdens skötsel och djurens vård. Någon gång med-
sändes också en extra slant. Dessa brev, nu helt sällsynta i bygden, 
bära många gånger rörande vittnesbörd om den skrivandes starka 
känsla av samhörighet med föräldrar, maka eller syskon, som 
inneslutas i hans dagliga tankar och omsorger. Typiskt är brevet 
från Dal Drängen Djus Lars Larsson av år 1795:2  »Mine af hjärtat 
ögt äl skade Kiä ra för äl drar himmelens gud wari mäd eder nu 
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och altid. iag wil mäd några få ord och rader låta Eder wäta mitt 
än nu warande tu l stånd så är jag gudi låf wid en god och biständig 
älsa in tu l när warande dag och stund Edert mycket kiär kom na 
bref fick iag Emot taga den 17 maii war utti iag finer eder wid et 
älsu samt tu l stånd war öfer iag mig hiärte hg gen fängnade och 
tackar mycket Kiär hg gen före och de päning gar som iag skickade 
så bider iag at ni icke tager tu l mistycke fast iag intet kunde 
skicka mera at så bider iag Eder at ni skrifwen mig tu l och låter 
mig widare få wäta huru däd står =til mäd Eder hade med folck 
och criiatur lät mig och= så wäta om min far bror ar komit tul 
sin räta älsa igen iag ar inga sär deles ny heter tu l at om röra (?) 
dena gången utan nu öfwer måtan Kiär och flitig älsning tu l slägt 
wänner och grannar men aldra för näm hg gast tu l Eder som är 
ro mina Kiära för äl. drar iag är och för blifwer Eder lydige son 
tu l döden. 

Igge sundsbruck den 23 maiij 1795. 

Dius Lars Larsson. 

förlåt min en faldig hett för ty meningen är god men iag kan 
intet utföra dett. men däd är och gör sama mening för låt mig 
far wäl. 

— — — 
ig wil få witd om id af id bält byr hå min gamt stugu wdlem 
nåd äld inte. ('Jag vill få veta, om I haven kunnat börja (å) med 
Gammelstuguhögen eller inte') ». 

Detta Djus Lars' brev, som troligen är det äldsta bevarade från 
en herrarbetare, skrev han ensam. Vanligen förhöll det sig dock 
så, att flera personer, mestadels från samma by, kommo tillhopa 
därborta på fjärran ort och avfattade ett gemensamhetsbrev.3  
Sålunda sänder i maj år 1835 ett arbetslag på Sätuna gård två mil 
norr om Uppsala ett brev, innehållande pengar, men också svår 
klagan över den dyrtid, som nu råder och som krymper förtjäns-
ten.' Det kan vara av intresse att ta del också av detta brev i sin 
helhet. Det är ställt till »Dannemannen härlige och välförståndige 
Lick Erik Ersson Mora Elfedalen och Efvettsberg» och fortsätter 
sålunda rubricerat: »Björklinge socken Sätuna gård den 6te  maj 
1835, Så får vi skrifva några få ord till eder hemmavarande och 
låta Eder veta vårt tillstånd att vi äre alla med en god hälsa och 
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mår efter tidens omständighet och så försänder vi litet peningar 
till eder 43 Rdr 16 Sk. Banko 

Ekor Anders Olsson 	 13 Rdr 16 Sk Banko 
Elin Pehr Mattsson 	 10 Rdr — Banko 
Ås Anders Pehrsson 	 10 Rdr — Banko 
Graf Anders Andersson . . . 	 10 Rdr — Banko 

Och intet kan vi skicka eder några peningar mera nu spanmålet 
är dyrt en tunna råg kostar 13 Rdr En fj. strömming kostar 5 Rdr 
12 Sk. Män är har varit kalt hela tiden och just nu i dag så snögar 
här Inga nyheter att förkunna Denna gången utan en tusenfalt 
flitig hälsning till eder alla ifrån oss ingen nämd och ingen glömd. 
och skrif oss til och låt oss få veta edert tillstånd och om någon 
har blifvit död. 

Adressen stäl till Dalkarlen Elin Pehr Mattsson Uppsala och 
B jörklinge socken Sätuna herrgård. 

P.S. Ekor Anders Olsson hälsar till sin hustru att dug skal kom 
jug och köp igen den sloga som Hans Lars Olsson har utav oss.» 

En dryg månad senare eller den 14 juni avsände samma arbets-
lag på Sätuna ännu ett bekymmersfyllt och ganska vemodigt brev 
till de hemmavarande, som ännu ej låtit höra av sig. Spannmålen 
hade blivit 3 riksdaler dyrare och man beredde sig för hemfärd 
mot månadens slut. »Vi äro litet missnöjda för det vi får intet brev 
ifrån eder om i åren med hälsa eller ej Och om ni har fåt något 
bref ifrån oss med litet inneliggande penningar 65 Rdr Rglds och 
så tänker vi att sluta arbetet till den 28 i denna månad och komma 
till Mora strand den 8de Juli.» 

Förvisso är den väg, laget har att färdas hem, lång och dryg. 
Men ha vi måhända icke skäl att dra vissa andra, kanske glädjande 
slutsatser av vad som ytterligare står att läsa i deras brev? Låt 
oss se! »Ekor Anders Olsson hälsar sin kära hustru och son om 
ni kan komma mig till mötes till M. or a s t r an d. 

Elin Pehr Mattsson och sonen Anders Persson hälsar till sina 
kära hemmavarande om ni kan komma oss till mötes till Mora 
strand. 

Graf Anders Andersson hälsar till sina hemmavarande om ni 
ser eder god att komma mig till mötes till Morastrand så ser jag 
det gärna.» 

Trots den hårda dyrtid, varöver arbetslaget på Sätuna bittert 
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klagat, döljer sig sannolikt bakom budet till de hemmavarande 
en önskan att få hjälp med en åtskilligt tyngre frakt än den de 
hade, då de tidigare på året begåvo sig av nedåt Rumboland. 
Säkert visste de hemmavarande i Evertsberg, hur de skulle komma 
rustade till detta möte nere i Mora. Ingenting behöver därav anges 
i brevet. 

Så som dessa Älvdalskarlar färdades för att genom arbete på 
främmande ort föra hem en del av vad livet i byn krävde till 
uppehälle och nödtorft, så har folk från hela Dalarna färdats i 
långliga tider. Men hur gammalt är månne herrarbetet i 
Dalarna? En framstående kännare av vårt lands folkkultur anser 5  
»denna art av samfärdsel egentligen vara en från uråldriga tider 
traditionellt bevarad, normal form för landsbefolkningens exi-
stens». Vi få emellertid intet historiskt bevis om dalfolk på herr-
arbete förrän tidigast vid mitten av 1500-talet. Gustav Vasa höll 
den tiden på att bygga Vadstena slott, och han lät, enligt vad en 
historiker 6  funnit, påbjuda, att de dalk ar la r, som år 1549 
väntades till bygget, skulle utspisas med i tre år förvarat, härsket 
smör. Samme forskare har även påträffat ett av dalkarlar — 
uppenbarligen våra herrarbetare — skrivet brev till Gustav II 
Adolf från år 1613,7  vari de begära rätt att »kunne drage fritt och 
obehindret på v ä ger ne förutan vapn och värjor.» 

Efter denna tid möter man allt oftare uppgifter om dalkarlar 
— dock ej säkert älvdalingar — på herrarbete. Är 1638 uppehålla 
sig några på rothuggning strax invid Västerås.8  I en liten gram-
matik över älvdalsmål från 1733 berör författaren 9  herrarbetet i 
ett fingerat samtal mellan två Mor ak ar la r. Och några tiotal 
år senare omnämnes dalkarlarnas herrarbete i Tunelds geografi 
från 1762.10  »De (Dalekarlar) förtjäna också på andra orter i 
Riket sin näring, med Dikande, Rödjande, Timrande, Tröskande, 
Murars upläggande, med mera.» 

Men hitintills ha dokumenten endast helt allmänt talat om dal-
karlar. Ingenting kan med visshet sägas om deras hemort, men 
det torde i de flesta fall vara fråga om folket närmast Siljan, mera 
från dess södra än dess norra stränder.11  Hur tidigt började då 
älvdaling ar n a draga åstad på herrarbete? Ännu 1734 gör 
Linne på sin resa genom Älvdalen 12  följande iakttagelse: »Folket i 
denna socken går intet neder i andra provinser att arbeta som Mora-
karlarna.» Ja, om vi få döma av urkunderna, dröjer det ytterligare 
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några årtionden, innan älvdalingar bege sig bort från sin bygd i 
detta ärende. 

Först långt in i senare hälften av århundradet, eller närmare 
bestämt 1770-talet, synas enligt en kännare av Älvdalens ekono-
miska historia 13  otvetydiga uppgifter föreligga om att »personer 
på vårarna drogo ut på s.k. herrarbete vid bruken i Uppland, 
Gästrikland och Hälsingland för att återkomma i slutet av novem-
ber». Denna utvandring ansågs i berättelse till bergskollegium 
(1785)14  ha börjat närmast som »en följd av den stora missväxten 
1772, vilken bl.a. medförde att åren 1772 och 1773 396 personer 
stupade av svält och onaturlig föda». Redan år 1784 finner man 
av ett sockenstämmoprotokoll 16  herrarbetet i Älvdalen pågående 
i stor utsträckning på grund av en katastrofal nedgång i socknens 
gamla hantverk, smidet och laggningen. 

En tysk forskare, som åren 1817-1818 reste genom västra 
Sverige och nådde upp i Älvdalen, skildrar sina iakttagelser så-
lunda:16  »I senare tid, när befolkningen ökade, har man också 
tillverkat laggkärl (Kufen) och vävskedar, och till sist tagit sin 
tillflykt till arbeten mot dagspenning utanför Dalarne. . . . 9110av 
älvdalingarna måste under 3/4  av året leva på kredit. Hela skörden 
föder dem under knappt 3 månader. De älvdalingar, som gå till 
andra landskap på dagsverken, måste taga en stor del av bröd-
säden och utsädet på kredit, något som på hösten avbetalas med 
förtjänsten av arbetet på främmande ort.» 

På officiellt håll beröres tillståndet i Ovansiljansbygden år 
1787:17  »Herrarbeten hava i senare tid blivit ej allenast en vana, 
utan till och med en nödvändighet. Ungdomen bygger numera 
sina äktenskap på detta hopp och denna grund. Vårtiden utvandrar 
nästan allt arbetsfört manskap (i Ovan- Sil jans fögderi) 
till de södra orterna. Jordens skötsel lämnas då i kvinnornas vård, 
som därtill äga varken kunskap eller styrka. De, som hästar hava, 
beså först sin egen jord, sedan låta de dyrt köpa sin tjänst hos 
andra, eller ock så de till hälften, likväl utan att deltaga i skatten.» 

Att myndigheterna satte upp en sur min över de rådande miss-
förhållandena kan man förstå, och slutorden avslöjar måhända 
förnämsta orsaken till deras i någon mån överdrivna svartmålning. 
Även om folket i Älvdalen hade det fattigt och strävsamt under 
trycket av missväxt och överbefolkning etc., få vi genom åtskilliga 
andra iakttagare veta, att karlar och kvinnfolk ingalunda lämnade 
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sina gårdar och hemarbeten i så hög grad vind för våg som här 
göres gällande. Låt oss höra vad gammalt folk minns om denna 
säsongartade utvandring, från vilka byar herrarbetare 
utgingo och vilka personer som deltogo. Ett par uppgifter kan 
vara tillräckligt. 

I Näset berättas," att »Herrarbetet var gemensamt för hela 
socknen. Häri deltog från samtliga byar en s t ör r e eller 
min dr e del av den manliga befolkningen. En och annan 
kvinna följde också med på dessa tåg . . .» Det var alltså icke 
fråga om alla män, troligen bara överloppsfolket i gårdarna, vilket 
bekräftas av följande uppgift från Brunnsberg:19  »Att man for på 
herrarbete var inte vanligt. Men från gårdar, där det fanns gott om 
manlig arbetskraft, for en och annan till Uppland. . .» I Väsa och 
Evertsberg torde de aldrig för herrarbete ha lagt åt sidan sitt 
gamla hantverk, utan begåvo sig förvisso på vanligt sätt åstad med 
sina produkter nedåt landet även i tider av missväxt och svår nöd. 

Det som nu mest intresserar oss angående herrarbetarna är 
vartåt i landet de ställde sina färder. 

Inledningsvis kan nämnas att arbetsvilligt och på många håll 
gärna anlitat dalfolk spåras genom tiderna över större delen av 
vårt land från ända uppe i Hälsingland till långt nere i Öster-
götland." Olika falla visserligen vitsorden om deras arbetspresta-
tioner och ersättningar, men mestadels vet man att högt skatta 
deras raska flit, ringa behov och stora förnöjsamhet i de allra 
tyngsta sysslor, vilket omvittnas redan så tidigt som år 1671 av 
en framstående nationalekonom och sekreterare i kommerskolle-
gium.' Här och var förklaras även med all önskvärd tydlighet," 
att dalkarlen var väl behövlig dit han kom, ja, en och annan arbets-
givare 23  sökte till och med genom sin daldräng få ytterligare hjälp 
från dennes hemort. Men låt oss återvända till frågan i vilka 
trakter herrarbetarna tjänat. 

Till Härjedalen begav sig dalfolk veterligen icke ofta på arbete. 
Likväl är det redan år 1669 känt 24  att en flicka från Mora vistats 
i Lillherrdal som piga. Ytterligare berättas det,25  att en »dalkulla», 
som var duktig att spela i horn, tjänat som »gätkulla» (vallflicka) 
på orten och att därvid en »dalkarl» utfört arbete i samma gård. 
Om en annan flicka, som kommit dit upp som piga och snart 
gift sig med en rik bondson i Grubban i Lillherrdals Kyrkby," 
torde man med vissa skäl av namnet kunna dra den slutsatsen, att 
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hon härstammade från Älvdalen. Gårdsnamnet Grubb förekommer 
än i dag i Näset. Att de dalkarlar och -kullor, som tagit anställning i 
Härjedalen, gärna uppehållit sig i denna landsdel under längre 
tid, omvittnas allmänt. Ett ytterligare bevis härför se vi även i det 
faktum, att de dalska arbetsresorna (eller handelsfärderna) haft 
ett icke ringa inflytande på Härjedalens kultur. En forskare an-
märker," att gårdarnas rikedom på »näverarbeten med utsirning 
av ullgarn och tyglappar, spånarbeten och en del andra hantverks-
och hemslöjdsspecialiteter är snarast en följd av dalkarlarnas 
arbetsresor.» 

Liksom nyss i Härjedalen finna vi även i Hälsingland till över-
vägande delen dalska kvinnor på arbete. Gammalt folk i 
Älvdalen 28  erinrar sig att från socknens olika byar många kvinnor 
på hösten drogo i väg till Hälsingland, där de sökte arbete med 
spånad, tröskning och annat. Och deras resor kunde »ofta utsträc- 
kas ända fram till midsommar, alltså över hela vintern». Med trösk-
ningen voro de dock oftast sysselsatta endast till kort före jul,29  
då de återvände hem. Strömbacka järnbruk tog även emot herr-
arbetare," i vilket fall det mestadels var fråga om karlar. 

Som allmänt känt är drog emellertid den huvudsakliga breda 
strömmen dalska arbetare och arbetslag söderut, förnämst till de 
stora bruken och herrgårdarna i Västmanland och Uppland. I 
det förra landskapets digra bruksjournaler, specialer och konto-
kuranter etc. på Ramnäs, Skultuna 31  och Färna 32  återspeglas 
deras dagsverken och många gånger häpnadsväckande höga ar- 
voden såväl i kontanter som in natura. På Fiholm nere vid Mälaren 
och på gårdar strax invid Västerås (se ovan s. 358)33  ha även dal- 
folk — på Fiholm veterligen älvdalingar 33  - synts på arbete. 

Vidare ha många dalkarlar fått fylla behovet av arbetskraft i 
Sala Gruva." Är 1838 drogo ända till 23 personer från Älvdalen 
åstad till gruvan på ett och samma färdpass." 

När herrarbetaren talade om att »gå ut på Rumboland» torde 
det framför allt ha varit fråga om Uppland, något som synes 
stämma rätt väl med vad en forskare funnit om uppfattningen 
av namnet vid början av 1700-talet:" »En anteckning av Elias 
Palmsköld gör Rumboland liktydligt med trakten 'kring om Up-
sala'» . . . »Men», tillägges det genast, »detta område 'varder således 
allenast nämnt av dalekarlar och dem, som boendes äre uti den 
trånga skogsbygden'. » 
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Det förhåller sig också så, att vi här mera än i något annat 
landskap finna uppgifter om våra herrarbetare. Är 1825 befinner 
sig »dahldrängen» Back Göran Larsson från Älvdalen på Gysinge 
Bruk," och under hela förra hälften av 1800-talet se vi, hur Knut-
karlarna från Älvdalen — Mats Andersson och Mats Matsson — 
med sina arbetslag varje år draga hem från Österby bruk 38  med 
så goda förtjänster, att man i kapitalböckerna funnit anledning 
notera en konsekvent skillnad mellan 'dalkarl' och 'dagakarl'. Även 
vid Hargs bruk 39  och på Rånäs i Roslagen 40  ha älvdalingar ar-
betat, likaså spåra vi dem vid Söderfors, Gimo och Älvkarleö.41  
Flera av Upplands storgårdar ha tagit älvdalingar i sin tjänst vid 
större dikningsföretag och röjningsarbeten. Fyra Evertsbergsbor 
voro sålunda — som vi ovan ha sett i ett brev år 1835 — på 
Sätuna i Björklinge. Även på Aspnäs och Negelstena minns man 42  
att älvdalingar varit. 

Att kvinnor en och annan gång följt männen på deras herrar-
betsfärd i Mälarlandskapen icke blott för att tillreda mat åt laget, 
utan även för att själva föra arbetsredskapet, rotyxa och spade, 
är kanske föga märkligt för en dalkarl. Men när en resande herre-
man 43  på 1770-talet erfor detta vid Fiholm, förde han helt över-
raskad in följande notis bland sina anteckningar: »En artig an-
märkning om dalkarlaseder gjordes med den berättelsen, att dal-
kullor här i detta år want på rothygge-arbete lika med karlarna!» 

Det var sunda, duktiga och starka flickor, som vågade sig ut på 
dessa färder. När en ung finsk-svensk prästson 44  på en resa 
genom Risberg (omkring år 1815) skildrar sitt möte med en av 
dessa flickor, en Evertsbergskulla, märker man bakom orden en 
icke ringa grad av beundran. Hans berättelse innebär mycket av 
intresse: 

»På vägen (från Evertsberg) mötte vi en hop karlar, som åter- 
vände från Risberg, av vilka vi begärde att få häst. En av dem 
lovade mig det, såframt nämligen hans dotter, vilken var 20 år 
gammal, ville komma och skjutsa mig (från Risberg o. västerut). 
I stället för att svara mig inlät hon sig i ett långt samtal med min 
skjutsbonde på ett språk, som jag icke förstod. Blott så mycket 
trodde jag mig förstå, det hon frågade, om hennes far verkligen 
givit henne lov därtill? och — vad jag var för en person? Därpå 
gick hon att eftersöka sin häst; och under tiden åt jag så länge 
litet mjölk och barkbröd i gården bredvid. Jag nödgades giva 
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henne 24 sk. i skjutspengar härifrån till Mångsbodarna, ehuru dit 
ej var längre än 3 112  fjärndels väg. Hon — som lovade att hälsa 
på mig i Uppsala när hon kom åt den trakten att söka 
arbete — var en rask och hurtig flicka, stark som en duktig 
karl. Hon lyfte ensam min reskoffert med tillhörande filoker på 
hästryggen, vilket jag förut ofta själv fått göra, enär ingen av de 
utav hunger utsvultna karlarna förmådde det. Men för övrigt var 
hon road att tala osanning, i det hon påstod sig endast vara 18 år 
gammal och skämtade i ett och annat, så man väl kunde märka, 
det hon vistats i Stockholm.» 

Ja, till kungliga huvudstaden (ad Stokkol) hade nog de flesta 
herrarbetskullorna varit, enligt vad gammalt folk minns. Från 
Evertsberg berättas att »1 början av 1830-talet voro Elg Margit 
och några andra flickor från Evertsberg på trädgårdsarbete 
i Stockhol m. På hemfärden hade de med sig spannmål, som 
de fraktade över Siljan i roddbåt, detta varje sommar på 
samma sät t. Vid ett tillfälle voro de i stor fara ute på Siljan 
emedan det blåste upp till storm och båten var tungt lastad med 
folk och spannmål. Det var nätt och jämnt, att de fingo båten i 
land i Mora Strand. Även På! Anders mor var med på detta herr-
arbete.45  

Tommos Margit Persdotter från Månsta hade ännu ej fyllt tjugo 
år, när hon fick följa en något år äldre kamrat till Stockholm. De 
fingo bära murbruk på ett bygge vid Hötorget, ända upp i fjärde 
våningen brukade Margit tala om. Kanske de emellanåt träffade 
Leksandskarlar, som enligt uppgift redan långt tillbaka i tiden 
»hade en egen koloni i en gård vid Sergelgatan med ingång från 
Hötorget, tillika ett kontor, där order upptogos för samfälld räk-
ning.»46  Också följande år gick Margit till Stockholm, men ägnade 
sig den gången åt ett betydligt lindrigare arbete i stadens utkant. 
Hon fick sköta ett stort antal höns och sålde äggen i staden, någon 
gång t.o.m. på kungliga slottet, berättade hon. 

Men åtskilliga voro likväl de, som av brist på arbete norr om 
Mälaren eller — varför icke — av äventyrslystnad begåvo sig ned i 
landskapen söder om sjön, ned i Sörmland och Östergötland. Så-
lunda finna vi älvdalingen Lars Jansson en tid arbetande på den 
stora Sörmlandsgården Alby, som då innehades av kammarrådet 
D uf wa.47  

Att vår dalske arbetare gärna och troget år efter år sökte sig 
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tillbaka till samme herre, är mångenstädes omvittnat. Det måste 
emellertid anses vara en prestation, när arbetsplatsen var belägen 
långt nere på Östgötaslätten. »Dahlkarl Lars Matsson», som var 
en duktig arbetare, företog denna vandring varje år från Älvdalen 
till Ivartorp utanför Norrköping och hem igen under åren 1789-
1794. Sistnämnda år hade han dock hemfallit åt superi och sände 
ej pengar till hustrun, ett förhållande, som rapporteras i en klago-
skrivelse 48  hem till prosten i Älvdalen. Men brevskrivaren är ange-
lägen att få betona, att dalkarlen »är den förste (förnämste!) arbe-
tare jag i min lifstid kiändt.» 

Att älvdalingarna voro kända och omtyckta för sin flit och 
kunnighet och därför eftersökta i Östergötland få vi veta genom 
Lars Lars Jonssons brev från »Östra Husby socken och Maurits 
Berg Den 15 april 1832»49  och som lyder: 

»Min Käre svåger och svägerska samt svärmoder Nu vill jag 
låta Eder få veta huru vårt borta varande tillstånd är, så är det 
med Gudi lov ganska gott det vi har försökt hit tills fast min son 
här . . . siukeliger (?) men vad som angår födan så lider jag 
ingen nöd. 

Men nu är det herrens begäran om jag kunde skaffa honom 2 
stycken ladugårdspigor altså vill jag bedja dig käre svåger om du 
ville vara så god och höra efter tillfråga Anna i nämsta gård först 
och om inte hon vill så försök var som hälst och deras gjöromål 
blir eftersom inneliggande skrivelse utvisar och nu skickar jag 12 
skilling till post pängar och du giver mig svar genast på detta brev 
Jag innesluter heder i Guds beskydd med en flitig hälsning till 
eder alla och adressen skriver du till Norrköping och Mauritz Berg.» 

Husbondens inneliggande brev lyder: »2" stycken beskedlige 
och raska Ladugårdspigor som äro vande att väl sköta, fodra och 
ansa Kreatur, kunna härstädes nästinstundande 24de  Oktober i 
förenämnda egenskap erhålla tjänst på år, emot erhållande av till-
räcklig och god föda, Samt ute Lön hvardera Contant i ett för allt 
25 Rdr Rglds, hvarförutom då deras Orlovs Sedel eller bevis sändes 
hvardera 2 Rdr Rglds i städsel. Kreaturen som af dem skola fodras 
och skötas utgör omkring 40 st. Kor och tvenne tjurar samt vid 
pass 30 får. 

Mauritzberg den 15 April 1832 

Otto Wassfelt.» 
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österdalälven vid Garberg. Foto 0. J. Persson. 

Lars Lars Jonsson kan räknas till dem, som funnit  vägen hem 
från en dräglig försörjning i denna avlägsna bygd alltför lång 
och mödosam. Han har stannat kvar och tagit årsanställning i det 
främmande landskapet. 

Men här tränger sig gärna några frågor fram, som för den sanne, 
den i hembygden med hela sin livsform djupt rotfäste älvdalingen 
äro av genomgripande betydelse. Kan en älvdalskarl lämna sin 
bygd och utan vidare omplantera sig i en helt ny kultur? 1 öster- 
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götland är allting annorlunda för honom: verktyg och kreatur, 
skog och jord, folk och språk och mycket annat. Hur levde han 
där utan Älvdalen? 

Kanske finna vi svar på frågan i tre brev från en Evertsbergskarl, 
Hjerp Lars Larsson, som vid mitten av 1830-talet slagit sig ned 
som torpare invid Bråviken på Spistorp, lydande under det redan 
ovan nämnda Mauritzberg. Vad han skriver innebär mycket av 
intresse för oss. Det är icke så få drag av hembygdens arbetsliv 
han format omkring sig. Ett av breven är ställt till svågern Graf 
Anders Andersson i Evertsberg 30/5 1834 och förtäljer bland annat: 
». . . jag har Ett par Hestar och fyra Ko Creatur och några Små 
Creatur men Min Kiära Svåger Jag Beder dig hom du så finner 
dig så vii jag att du skule Resa hit och hielpa oss jag Kunde så 
väl hafva Kiärlek att Göra dig så väl som Någon oskyld horn intett 
du vii gå vid hergården så ville jag du skulle hielpa mig mäd 
Laggning och hvad som påfodras . . .» 

I det andra brevet, två år senare (1836), vill han få navare 
hemifrån, och han bevakar jämväl sin hustrus arv: ». . . och nu 
vill jag bedja dig Min Kiäre Svåger att du är så god och giör de förr 
omtalta navra (borr) Efter dena Modell, som jag skickar. . . och 
så beder jag Eder att Ni förvarar Min Hustrus Arfs Låt tills vidare 
Vi få öra urru dett stellers och jag beder Eder at Ni skriver oss 
till att vi kan få veta Ur Ni vill stella Mäd bytett . . .» 

Att det ingalunda var så få älvdalingar, som prövade den långa 
färden ned i östergyllen framgår av Hjerp Lars' tredje (odaterade) 
brev: ». . . och desa omtalta Bår (borr) kan du skika mäd Fins 
Anders Eller Stiko Pär påjkar Eller mäd ocken som Elst som 
tänker sig hit till Nästa öst . . .». 

Hittills ha vi försökt bilda oss en föreställning om var herrarbe-
tarna togo tjänst och hur de redde sig i utomdalska förhållanden. 
Men innan vi i det följande mera i detalj skola se, hur de rustade 
sig för avfärden, måste vi ställa oss den intressanta frågan hur 
dessa långvandrare organiserade sitt ur många synpunkter 
viktiga företag. 

När första vårvärmen kom i mars eller april med sorlande 
bäckar, då drogo de i mäktiga skaror från övre Dalarne ned mot 
Mälarlandskapen. Vägarna måste ha företett en livlig anblick, om 
man betänker att, enligt vår tyske forskare, enbart från Mora, 
som år 1816 räknade 7 560 invånare, årligen utvandrade 2 000 
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Herrarbetslåten. 

Till tonerna av denna melodi tågade arbetslagen ut i landet på 'förtjänst'.5° 

personer." En dansk, som vid denna tid mötte den gemensamma 
marschen av dalfolk i trakten av Säter, nedtecknade imponerad 
sina iakttagelser med följande ord: »'Men hvad er det for en Flok 
derhenne? saaledes vendte jeg mig till min Skjuts, en gammel, 
adstadig Dalkarl, da just en Deel unge og gamle Ronder gik os 
forbi i side, brune og blaae, broderede Kofter, Knxbuxer, Sko med 
uhyre tykke Saaler, bredskyggede Hatte, hvorom ett Par Kvaster 
dinglede, og Oxe på Nakken. 'Det er Dalkarle, Herren seer, fra de 
ovre Sogne; de drage paa Arbeid tu l Stokholm. . . . derfor er det 
mange, der tomre og snedkre, flette Ringe, eller drage ud på Arbeid 
i Stfflderne. Hver af disse Flokke styrer af sin egen selvvalgt For-
mand.'» 

Förmännen för de arbetslag, den danske resenären här fått se, 
voro framstående och oftast högt betrodda män i sin bygd. Tagom 
exempelvis den i hela Siljansdalen kände Jugen Jon (Andersson) 
på Sollerön, vilken »såsom förman på de så kallade Herrarbets 
resor gort sig känd i hufwudstaden, och kunde skicka sig i den 
stora werlden.» Hans förnämsta drivfjädrar sägas ha varit »djerf-
het och tilltagsenhet, understundom qwickhet, med ett någorlunda 
anständigt upförande». Det var som bekant just denne förman, 
som i slutet av 1700-talet mot »Consistorii förklaring på 5 å 6 ark» 
lyckades av konung Gustsav III utverka Sollerö kapells frigörelse 
från Mora socken.52  

Vi kunna tryggt förlita oss på, att övriga förmän icke stodo 
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Jugen Jon långt efter. Sina erfarenheter grundade de alla på en 
tradition av betydande ålder; arbetslag kunna iakttagas ända från 
1600-talet.53  

Inträde i laget sökte man i god tid före vandringen hos för-
mannen, som avgjorde vilka, som fingo följa med. För att ej bli 
bortglömd gick man då och då till hans gård och bjöd på bränn-
vin.54  Hos Knaut Mas, en av de redan (s. 362) nämnda Knutkar-
lama i Älvdalen, ackorderades det först under passande tid och 
med vederbörlig förplägnad ur medhavd flaska, varefter Mas slut-
ligen till glädje och lättnad för den inträdessökande yttrade: Giäv 
du mig ienn tu, so al du fo tva minn (giv mig en sup till du, så skall 
du få vara med) ! Sedan var det säkert som en kontraktsunder-
skrift.55  

Men det gick icke alltid så lätt att göra upp med förmannen. 
Somliga måste för att få följa med i laget avstå halva sin förtjänst 
till honom; dessa kallades dukarrer (halvkarlar) .56  Trots de till 
synes hårda villkoren, underordnade man sig dock gärna en god 
förman; det var endast han, som kunde förmedla arbete och garan-
tera hygglig ersättning på den främmande orten. Under 1800-
talets första hälft kunna vi iakttaga, hur »många hava b e-
s tämda och årliga arbeten vid bruk och större egendomar, 
belägna utom länet. »57  Och Skultunaarkivet uppvisar åtskilliga 
kontrakt från denna tid »mellan Bruket och olika lag av dalkarlar 
för diverse nyodlings- och stenröjningsföretag, och det finns även 
listor över den redskapsutrustning, som härvid begagnades» .55  

Icke sällan finna vi att denna organisation i bestämda lag var av 
viss betydelse för hembyns eller socknens ärenden, särskilt i sådant 
fall då deltagarna, såsom ofta, voro framstående män. I laget hade 
man möjlighet att flitigt avhandla skilda angelägenheter — snart 
sagt hålla stämma varje kväll. Var laget tillräckligt stort, kunde 
dess ord naturligtvis i åtskilliga fall bli av allra största vikt. För-
visso lämnade man icke den besvärsskrift angående kyrkokassorna 
obeaktad, som en gång ingavs från »Salabergs herrarbetslag», 
vilket till yttermera visso förstått att skaffa sig stöd för sin sak 
hos en häradshövding och en länsman.59  

Den förnämste i laget var emellertid självfallet förmannen, som 
på arbetsplatsen representerade laget, svarade för sammanhåll- 
ningen, fördelade arbetsuppgifterna och rapporterade fullföljda 
arbeten. Denna organisation var för bruk och gårdar ett synner- 
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Pastorsbetyg från år 1806, utfärdat för Olof Persson på Klitten, som skulle 
bege sig till Ångermanland 'at söka sig arbete'. (Hemb.) 

ligen bekvämt instrument; lagets alla dagsverken, tillgångar och 
skulder kunde i kontorsböckerna helt enkelt föras upp under för-
mannens namn. Detta förklarar i åtskilliga fall de häpnads-
väckande höga arbetsersättningar, som en »dalkarl» i motsats till 
en »dagakarl» fått uppbära enligt t.ex. bruksböckerna på österby 
eller dagsverksböckerna på Gimo. (Jämför ovan s. 362.) För övrigt 
kan det angående de här nämnda beteckningarna vara av intresse 
för oss att veta, att man om de med dikning och odling arbetande 
dalkarlarna i Uppland använt orden 'dahlkarl' och 'dahldräng' så-
som facktermer för »förman» respektive biträde.6° 

Att sammanhållningen i arbetslag av dessa massor utvandrande 
dalkarlar var av stort värde även för myndigheterna, faller av sig 
självt. Så snart mot 1800-talets mitt upplösning och dekadens 
gjorde sig märkbar, påtalades detta strax officiellt och rättelse 
anbefalldes. Låt oss höra vad Konungens Befallningshavande fann 
för gott att påpeka i sin femårsberättelse åren 1833-37: 

»Då en stor del av länets talrika befolkning i brist på lönande 
sysselsättning hemma, utvandrar för att inom eller utom länet 
söka tjänligt arbete, men då de förr brukliga a rb et slagen 
med sina f ö rm ä n icke alltid nu såsom tillförene underhållas, 
hava dessa utvandringar, vartill (i stället för pass) endast b e-
höv es Pastors bet y g, understundom blivit missbrukade 
24 
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genom en längre tids bortovaro på egen hand, som menligt inverkat 
på sedligheten, varför förändringar i nu gällande föreskrifter 
härutinnan anses behövliga; varom överläggningar med veder-
börande förevarit och anmälan kommer att i behörig ordning 
göras. »61 

Det kan nu vara av intresse att närmare betrakta de älvdalska 
herrarbetarna, se hur de f ör b er edde sin kommande uppgift 
och hur de utrustade sig för den. 

Oftast var det väl så, som vi redan fått erfara, att laget vid en 
viss tid samlades och drog åstad på ett kontrakts kallelse. Men 
minst lika ofta kunde det hända, att förmannen såsom en påmin-
nelse fick motta ett brev från sin förre arbetsgivare, och detta brev 
innehöll icke sällan en förfrågan om ytterligare några personer 
utöver de vanliga kunde fås till hjälp. 

Redan på 1790-talet får sålunda »Redlige och Wählachtade 
Dahlkarlen Per Göransson i Näset, Älfdalen» motta en anmodan 
från brukspatron Joh. Backe på Utansiö Bruk att med ett arbetslag 
på tio man komma och timra honom ett nytt fähus.62  

Vi läsa några rader ur ett brev, som Djus Lars Larsson i Blyberg 
fick från Boda nära Grisslehamn (daterat »Boda d. 3 Mars 1815 ») : 

»Min k. Lars Larsson, 
Om du med 2 el. 3 kammerater samt om ni så vill 11. 2 kullor 

vilja komma hit efter Påskhelgen el. fram i nästa April månad så 
är tillgång på arbete. . . 	 Hälsning 

W. V. Groth.» 

Såväl herrarbetaren som gårdfarihandlaren etc, måste emellertid 
vara försedd med »pass», och såsom sådant tjänade helt enkelt ett 
betyg av pastor i församlingen." Så här kunde ett pass se ut 
under det älvdalska herrarbetets allra första år i hederlighetens 
gamla goda tid: 

»Odalbonden Anders Olsson och dess Kamerat Sven Olsson, 
som tänka sig til Upland på arbete, lemnas til bevis, det de i denna 
församling äga sitt hemvist samt nyttja salighetsmedlen och föra 
et ärligit lefwerne, som betygas av 

Elfwdalen d. 27 Martii 1786. 	 Johan Upström 
Adjuncto Pastoris.» 64 
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Första sidan av brukspatron Backes brev till Per Göransson.(Hemb.) 
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Men med nya tider kommo nya seder och naturligtvis följde 
missbruk av den relativa frihet det gamla passet medgav. Efter 
K. B:s ovan anförda anmärkning infördes på 1840-talet strängare 
kontroll över de utvandrande dalkarlarna. Färdpass skulle skrivas 
ut på särskilt formulär och det fick nyttjas längst under ett år. På 
detsamma skulle finnas angivet färdens mål och ändamål samt 
att innehavaren var en välfrejdad person, som »ordentligen bru-
kade nådemedlen». När herrarbetaren återkommit hem skulle han 
senast inom fjorton dagar uppvisa passet, som även skulle vara 
försett med anteckning av arbetsgivaren om arbetarens vandel. 
Därest uppvisandet försummades blev det böter på 32 sk. banko." 

Vi känna alltför väl igen våra dagars kontrollsystem, förbud 
och straffhot till mänsklighetens uppbyggelse. 

Att herrarbetarna mestadels voro väl rustade med avseende på 
kläder framgår med all önskvärd tydlighet av samtliga vittnesbörd 
såväl om männen som om kvinnorna. Främlingens intryck ger oss 
naturligtvis en något ensidig bild härav, men det kan vara lustigt 
att höra vad en tysk 66  har att berätta, som under 1830-talet på sin 
resa genom vårt land såg våra dalkarlar i Falun. Med några säkra 
penseldrag målade han en trygg och välrustad herrarbetare för 
vår syn: 

»Männen bära vita, till höften nående jackor och korta byxor 
av ett ursprungligen vitt, tjockt material. Ett stort förskinn täcker 
hela främre delen av kroppen, så att man inte kan se någonting 
av västen eller dylikt. Vid en bred livrem under förskinnet bära 
de i en klumpig, med läder överdragen träslida en kniv med brett 
och tjockt blad. Deras huvudbonad består av en låg, rundkullig, 
svart filthatt, vars två händer breda brätten avsevärt sloka. Vita 
strumpor och tunga, breda skor fullborda den enkla dräkten. 
Dalkarlen låter sitt ljusa, tjocka hår växa ned ända till axlarna, 
något som synnerligen väl kläder detta folks kraftiga, rättframma 
anletsdrag.» 

Han såg också kvinnor från de övre dalasocknarna, och även 
om de icke motsvarade hans ideal inom det täcka könet, avslöjar 
hans skildring likväl respekten för ett dugligt och imponerande 
folk. Om deras klädsel säger han: »Påfallande vida, röda strumpor 
med breda, vita kilar skänka dessa kraftiga bondkvinnors sannolikt 
därtill föga gratiösa ben en rätt klumpig form. Tunga skor, som 
jag aldrig i mitt liv sett maken till, med minst tumstjocka sulor 
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Färdpass för Elin Per Mattssons herrarbetslag från Evertsberg, som under 
sommaren 1838 murade en tegelugn åt baron Paijkull på dennes gård Ledinge 

i Knivsta socken i Stockholms län. (Jfr s. 356 f.) 

och två tum höga, spetsiga klackar bidraga förvisso till dalakvin-
nornas påfallande oviga gång.» Och han slutar med en liten allmän 
jämförelse: »Dalfolkets anletsdrag, såväl männens som kvinnornas, 
giva intryck av rättrådighet, men hava inte det fina hos invånarna 
i de andra för mig kända landskapen.» 

Stort intresse erbjuder för övrigt en uppteckning 67  av den i 
Uppland hastigt avlidna »Pigan Anna Pehrs Dotters ifrån Elfwe-
dalen qwarlemnade saker hos bonden Pehr Jansson i Vida by 
Tierps socken», icke allenast på grund av sina detaljuppgifter utan 
även och mer på grund av sin höga ålder. Den bär årtalet 1782 
och ligger således mycket nära den tid, då den älvdalska herr-
arbetsutvandringen på allvar tog fart. Utrymmet här medger icke 
en fullständig avskrift av uppteckningen, men följande kunna vi 
i korta drag hämta därur. 
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När Anna tre dagar före sin död nådde fram till Upplandsgården 
var hon klädd i skor och ullstrumpor, »lindtyg», »lindkläde», randig 
kofta, förkläde, livstycke, halskläde, skinntröja och skinnkjol samt 
vadmalskjol, vantar, mössa med »hwit stycke» och vid sidan en 
kjolsäck, innehållande snushorn och fällkniv. Dessutom med-
förde hon minst två extra ombyten större plagg, flera av de mindre 
(tillsammans över trettiotalet persedlar) vartill kom flera par 
handskar, två par nya näverskor, tygbuntar, lin och hampa samt 
ull. I sin förning ägde hon även en »skin-mat-säck med en träask 
små brödbitar och stickesöm uti» samt en garnpåse, vari låg en 
»trinder ask». Sannerligen en för sin tid välförsedd herrarbeterska! 

Om karlarnas förning få vi av gammalt folk 68  veta att »mat-
säcken i allmänhet bestod av nistkakur (fyrkantsviket tunnbröd), 
ett ässtje (svepask) med smör och myssmör (messmör), en stjy-
flassk (träkagge med surmjölk), en tjyötfuot (rökt o. torkad får-
bog), bluoökuory (blodkorv) och en liten kagge brännvin. Om 
själva färden berättas att den företogs i etapper med goda raster 
för måltid och vila (wailur), och vandringen lättades upp med 
lustiga historier och överraskande skämt. Efter framkomsten till 
Stockholm torde älvdalingarna mestadels ha tagit in i sitt traditio-
nella kvarter i Bollhusgränd »invid den gamla Skomakarkällaren». 

Vilken var nu den gängse uppfattningen om herrarbetarnas 
arbetsinsats, och hur stor kunde deras förtjänst bli? Olika 
bedömes genom tiderna värdet av deras försörjningsmetod. Låt 
oss ta del av kritiken från olika personer under skilda år. Så här 
skriver den redan nämnde sekreteraren i kommerskollegium 69  på 
1670-talet om t.ex. åstadkommandet av äng och åker ur mossar 
och kärr: »Dahlekarlarne äre i sådant wärck för (framför) andra i 
Swerige beqwäme /ty the äro på afröyningar/ roothuggningar och 
Dijkegrafning kunnige/ och förrätta thet arbetet wäl; och ther the 
Morasen roothugga /ther växa Trän intet gerna igen/ äro och medh 
måttigt Underhåld och Löhn benögde.» 

Men ersättningarna till de driftiga dalkarlarne stego snart upp 
till och över det normala. Om detta och i övrigt något om hur herr-
arbetaren nyttjade sitt överskott få vi upplysning av en författare 
vid tiden för dalupproret:" »Arbetsdalkarlarna st odo icke 
under tjänstehjonsstadgan utan kunde fordra högre 
betalning än denna medgav. 1743 låg dagspenningen för dalkarlar 
mellan 2 och 3 d. k. m. Även om man då erhöll mat dessutom, 
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Baron Paijkulls vitsord att herrarbetarna vid fullgjort arbete »hafva under 
tiden upfört sig oklanderligt», tecknat på baksidan av deras pass (s. 373). 

vilket ej är troligt, blev inkomsten för en säsong ej högre än några 
hundra daler, varmed skatterna och de skulder, som de hemma-
varande till äventyrs ådragit sig skulle betalas.» 

Denna uppfattning delas i stort sett ännu i århundradets sista 
decennium av en ekonom,71  som även lämnar oss ytterligare 
besked om herrarbetarnas vandringstider: »Om våren, innan mar-
ken ännu är bar, utvandra hela skaror med Dalkarlar, och komma 
ej åter förrän till midsommaren, då de mer och mindre afbetala 
på sine Kronoutskylder, clarera sina privata gälder till en så stor 
del, som de kunna, och å den gamla midsommarstiden stående 
Mora marknad tillhandla sig någre varor af dit kommande köp-
män och hantverkare ifrån Fahlun, samt en eller annan handlande 
från Borås.» Efter att ha omtalat att de stanna hemma över slåt-
tern, tillägger han: »Derpå vandrar han (herrarbetaren) åter bort 
i Augusti månad, och återkommer ej förrän uti November.» 

En sak, som nu särskilt intresserar oss är hur mycket en herr-
arbetare normalt torde ha kunnat tjäna per dag. Uppgifterna 
härom äro sparsamma och i en del fall motsägande. Gammalt folks 
minnen om förhållandena under förra hälften av 1800-talet sam-
manfalla dock på ett slående sätt med något senare tryckta källors 
uppgifter. Sålunda minns man i Näset,72  att dagspenningen under 
1800-talets första årtionden var 24 skilling. Detta bekräftas i någon 
mån av en berättelse 73  från 1830-talet, som omtalar att medel-
priset på mansdagsverke då var c:a 25 skillingar Banco. Herr- 
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arhetaren uppbar jämväl enligt visst avtal samma betalning per 
dag såsom ett slags reseersättning, varför t.ex. »Stensliparen Pehr 
Pehrsson från Elfwedahlen» år 1802 fick beräkna lön dels för sin 
arbetstid på Ramnäs bruk 16 juni-4 juli, dels för 14 dagars 
fram- och återresa, inalles 27 dagar å 24 sk. Och sedan avdrag 
gjorts för uttaget råg, korn, malt, salt, sill och tobak, återstod att 
utfå kontant 15 Rdr 26 sk. 8 rs., enligt brukets kontokurant." 

Men redan år 1834 fick »Dalkarlen Lars Jonsson» enligt en 
räkning, undertecknad av C. G. Tham, för sina (och medhjälpar-
nas) 278 dagsverken på Alby beräkna ersättningen efter en dags-
penning av 36 skillingar. Detta arvode gällde ännu vid seklets mitt 
som det högsta.75  

I all sin strävan och rikt beprövade knivighet fick dalkarlen 
självfallet mottaga kritikens såväl ros som ris, därav ha vi redan 
fått erfara åtskilligt ur främlingars rapporter och dagboksblad. Det 
kan vara mången en tröst, att troligen ingen älvdaling ännu var 
med, när en ämbetsman år 1752 delgav allmänheten följande föga 
smickrande skildring av herrarbetaren :76  ».. . rothuggning. Dertill 
hafwa i allmänhet Dalkarlar varit brukade; men de hafwa i dessa 
senare tider, ifrån redeliga och idoga arbetare blifwit så förändrade 
och bårtskämde, att de nu låta lika dyrt betala deras flit och lättja. 
Ty ju dyrare desto latare. Dessutom äro de i sjelfwa verket svagare 
folk än Uplänningen, hwilket de i forna tider med flit och trägen-
het i sysslan hafwa ersatt. Uti dikande, är den flitigaste senfärdig, 
ty de kunna icke förmås, att bruka Spada eller Sko-räcka utan 
hålla sig ständigt vid skyffeln, hwarigenom arbetet fördubblas. 

Till rot-huggning bruka de ej annat än Yxa, et godt qwarter 
bred i äggen, 10 tum lång, utan Hammare, tunn och lätt, hwilken 
proportion är god. Halfwa äggen hålla de alltid skarp, at hugga i 
trä med, den andra hälften äro de icke angelägna om, ty de hålla 
det för en stor förlust, at med slipning minska stålet, hwarutinnan 
de bedraga sig sjelfwa. Rot-yxen är wid detta arbetet det bästa 
redskap. — Dalkarlen är den, som satt henne i handen på Uplän-
ningen, hwilken nu här i orten tager förtjensten av honom. Dertil 
har hans omåtteliga dyrhet want orsaken, jämte oförstånd af en 
del Landtmän, som haft råd, at blindwis kasta ut penningar på 
det arbete, som de genom andras berättelser hört wara nyttigt, 
berömligt, och kunna sätta wärde på deres oförtrutenhet och goda 
uträkning. 



377 

3  i 

kitl h CM /C i i) 	Zr. 071 I 1  

f7.a) /?•Iak A Ld . - - - - 4. I  .,,... ,../,-,5 __ . __  
_ ,,„ / =mu i 777  7  c. , _ . 	_ 	_ ,__ is w 
_ 	. 	1.-ifti 	•17,-,-;37;z 71,4 	-76. /.....93 (...., _ . _ 	_ 

qo.  
_ • /5. ;itt.,h,,,. .94.— 4,-;.-i'. __ __

_ 	
--f.- /2--- 

_. ./. ,4.77) ,<>7-,:-.7,22,0 — . _ . — 

/ 	«- __. 	/.--4--  d 4,-,--7:?„  
44. 	/ • 	/ 

	

_ re., 1,41 	 ....« 	.  
/. 	.fi.," 	 --75 	' 	. _ 

- • 	- 	. - 	. 	• - .. g  . f 
7) 

4 Cs 	4 .  h/ 

4 	 • k t 	 _ 	_ . - -  

. — 	«. 
i: a. 	 4'. 

_ 
-- • /1-. Ifies  , 	, 

I/777 ,I7  a/(1 

't/7,77Y7 ev, 	,t 

) 
/7 e eri4 

(7 1 757 	v 	k i 4,0' 	- • VI- 
-- • 94 P f‘ 	( K9‘ 	•"4 /‘ 	- 	i 

+ 41,1 	— 	• — 	• 

. i e 

	

") -"a 	' 

	

// 	i 

(4 

	

> 	 

__. «4, 	 ,,, , 

- 	- 

12 _ 
(7, _ 

. 	/RIS 

Nt 0714 Y:4 y-, rri 	 - 	— - 	4  

Dahlkarlen Pehr Göranssons avräkning med patron Backe på Utansiö i okto-
ber 1794. (Hemb.) 
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Sällan någon Dalkarl nöjer sig med mindre än 100 daler tunn-
landet, at rothugga här å orten, der man likväl med ortens legofolk 
kan bringat tu l 24 daler mer eller mindre, då arbetet bedrifves under 
upsigt. På sådant sätt hinner en dagakarl ofta 2 kappeland om 
Sommardagen; men det kommer derutaf, at man på det sättet 
har tillfälle at ofta ömsa, och ständigt hålla sig med hwilt (utvilat) 
och friskt folk.» 

Vid den tid, då älvdalingarna på allvar börjat följa skarorna 
nedåt Rumboland, höra vi dessbättre lugnare och behagligare 
tongångar: » (Fattigdomen) bibehåller Dalkarlen i wanan at arbeta, 
och de nästgränsande provinser, som äro folkfattige, hafwa Herr-
gårdar, stora oklyfda hemman och mindre förstå att arbeta, be-
höfwa hans spada, rotyxa och slagor.»77  

Som ett ofrånkomligt gott vittnesbörd ter sig dock förhållandet, 
att den älvdalske herrarbetaren av sin herre gärna kallades åter föl- 
jande år. Det vackraste exemplet på denna ömsesidiga, hållfasta 
aktning och trohet mellan herren och hans odlare utgör för alla 
tider det mer än 50-åriga samarbetet mellan innehavaren av 
Österby bruksgård, Per Adolf Tamm, och Knutkarlarna från Älv-
dalen. Med de senares hjälp, måhända även andras samtidigt, 
kunde gamlebaron eller Gammelper, som han familjärt kallades 
av folket, uppodla mark vida omkring och till sist göra österby till 
en mönstergård. 

Det kan i sammanhang härmed vara av intresse för oss att höra 
vad en skogsman och författare, som vistats tjugo år i Dalarne, 
fick för intryck av älvdalingen så sent som år 1860:78  »Under de 
fyra år jag bodde i Älvdalen levde infödingarna mönstergillt. Av 
alla de infödingar jag hade beröring med sätter jag älvdalingarna 
högst, av många skäl, och icke minst därför, att de äro hövliga, 
pålitliga och snygga. Älvdalingarna skilja sig mycket från dem, 
som bo och bygga omkring Siljan, och det finns anledning tro den, 
saga, som förtäljer, att de äro av annat ursprung. Deras egendom- 
liga språk, vitt skilt från de dialekter, som talas i andra Dalasock-
nar, jäva heller icke den sägnen. Såvitt jag kunde märka, voro nog 
icke alla älvdalingar av samma stam, ty där funnos obestridligen 
både finnar och zigenare. Sannolikt var det avkomlingar av de 
senare, som sålde brännvin i smyg och tillställde de få supkalasen 
som inträffade under min tid i Älvdalen.» 

Det var ett släkte av annat virke då, som icke gav upp för första 
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motgång i kampen mot oår och nöd. Mestadels gick det bra, så 
länge man höll ihop i laget under en god förmans ledning. Men 
drevs någon att ge sig ensam ut på främmande vägar, kunde svåra 
prövningar möta. Låt oss här till sist ett ögonblick se in bakom 
arbetena och erfara människorna och deras livsöde n. 

Ofta fanns en dyster orsak till utvandringen, som till exempel i 
Ribb Jan Perssons fal1.79  Han hade på 1820-talet råkat i konflikt 
med kaplanen Abraham Groth om några rågångar. Kaplanen var 
en hård man, och det fick Ribb Jan helt oväntat erfara i själva 
kyrkan, när han i heligt nit en söndag skulle begå nattvarden. Då 
turen kom till Jan, lär kaplanen ha avvisat honom med orden: 
»Gack bort ifrån mig du trätobroder!» Jan tog naturligtvis detta 
mycket hårt, och någon tid därefter begav han sig till okänd ort 
på herrarbete. Var han slutade sina dagar och om han ens fick en 
hederlig begravning, har förblivit okänt. 

År 1845 hade missväxt hemsökt riket. Vilken verkan denna 
olycka fick för det gamla herrarbetet få vi veta genom myndig-
heternas årsväxtberättelse den 6 november:80  »En mer än vanlig 
svårighet att fylla ortens spannmålsbehov måste i år inträffa, enär 
med svårare missväxt blivit hemsökta de delar av närgränsande 
provinser, varifrån den mesta spannmål, som här till salu hålles, 
vanligen varder hitförd, och varifrån allmogen, förnämligast i 
Öster-Dalarne, varje år hemför betydliga spannmålsförråder, er-
hållna . . . för verkställt tröskningsarbete . . men varest de i år 
komma att i icke obetydlig mån sakna tillfällen till arbetsförtjänst; 
såsom en följd varav inträffat, att flera redan måst till hemorten 
återvända från sina till dessa orter, utan den framgång, som de 
varit vana att påräkna, i höst företagna utvandringar att söka för 
dem där vanliga inkomstgivande sysselsättningar.» 

Någon gång hände det även, att båda föräldrarna tvungos ge 
sig åstad hemifrån. Det var kännbart att behöva lämna (leja bort, 
lie brott) barn och djur i andra personers vård. Omsorgen om de 
hemmavarande möter oss städse i deras brev. Tagom några exem-
pel, först ett 81  från »Gryt Socken och vang Sten Den 12 Desember 
1850. . . . och låt oss få vetta uru Dätt står till med vårtt ällskade 
barn Karin . . . um Dätt kunde gå and att få vetta uru Dett gick 
med qwigan um ån blef qwar ner pers Kjesten . . . 

D jus P. Ersson 	 Marit Lars Dotter.» 
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I ett annat från »Kongshöi Hammarverk av den 17 juli 1887» 
manar föräldrarna: ». . . kära slägtingar . . . huru är det med lilla 
Anna är hon alt för döf och envis mot eder så för all del haga 
henne så hon blir en lydig och snäll flicka det beder vi eder om 
både Lars och jag . . .» 

Underliga husbönder kunde man någon gång råka få. Ris Olof 
Olsson från Näset fick pröva detta, när han tog drängtjänst hos 
Gammelsmeden i Härdal (Lillherrdal), vilken kunde mer än van- 
ligt folk. Att traditionerna om honom stundom tagit fantasiens 
vingar måste betraktas som naturligt och fattas som ett uttryck för 
den skräckblandade respekt gångna tiders människor måste ha 
hyst för honom på grund av hans stundom »övernaturliga» för-
måga som smed. Det berättas 82  att Gammelsmeden brukade 
plantera mycket kålrötter, och dem kunde inte ungdomen låta bli. 
En morgon, när smeden upptäckte, att han haft besök av 'rot-
tjuvar', förtrollade han 'rotoma'. Nästa morgon, när han kom ut 
till kål-landet, stodo byns alla ungdomar nedböjda, hållande i var 
sin kålrot, som de inte hade orkat draga ur jorden. Smeden gick 
fram till dem och sade: 'Tack för god nattvakt, och nu får ni väl 
gå hem och sova en stund.' I detsamma kunde de släppa taget om 
kålrötterna. 

Gammelsmeden smidde en gång en ny yxa åt Ris Olof, som var 
sysselsatt med vedhuggning. När Olof hade arbetat en stund med 
den nya yxan, gick denna sönder; mer än halva yxeggen ramlade 
ur. Olof gick med yxan och den urfallna biten av eggen in till 
smeden, som just skulle till att äta. Gammelsmeden tog dem och 
tittade på dem, och så sade han till Olof: 'Sätt dig och ät, du, 
medan jag lagar yxan!' Så spottade han på de båda styckenas 
brottsidor, förde bitarna noga intill varandra, strök smekande 
varsamt med tummen över brottstället, reste yxan mot väggen och 
sade: 'Nu håller hon'. Sedan använde Ris Olof den där yxan långa 
tider och såg aldrig något fel på den. 

Hundrade faror lurade på det ensliga färdfolket, bland dem 
obegripliga sjukdomar, som troddes orsakade av klen kost och usel 
dryck. Vid Gysinge, berättas det,83  plågades Bäck Anna och hennes 
mor svårt av fr oss a, framkallad av dåligt vatten. Den brukade 
återkomma med en, två eller tre dagars mellanrum och kallades 
därefter dels dags frusin, dels tuoddgasfrusin, dels triuodagds-
frusin. 
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Ett vanligt öde, som drabbade en och annan vacker kvinnlig 
herrarbetare, var förförelse Men det var förmodligen icke ofta 
denna olycka bars med så frejdigt mod, som Hök Marit visade. 
När hon kom hem från Gysinge bruk, där hon tjänat som piga, 
och hennes föräldrar förebrådde henne detta lättsine, säges hon ha 
svarat:84  »Nödun war an, o nödun war ig, o både wartum wi 
japter.» 

I något fall erfara vi att motgångarna blivit den ensamme herr-
arbetaren för tunga. En dyster rapport år 1842 85  förmäler om 
ett självmord: »Bonden Olof Persson från Näset, Älvdals socken, 
stadd på vandring till hemmet, har i Orsa socken förl. vecka 
avhänt sig livet, utan att man känner orsaken till denna gärning.» 
Samma år berättas det," att Kettis Anders Svensson från Åsen, 
»under det han vilade sig i skogen nära Viggesnäs i Hedemora 
socken», blivit skjuten till döds av en kamrat. 

Under århundradets sista decennier hade redan herrarbetslagens 
fasta organisation och gemenskap brutits och upplösts. Otrygghet 
började råda utmed de gamla vandringsvägarna, och i rasslet från 
allt snabbare forors hjul dog ljudet bort av de sista arbetslagens 
tramp mot Rumboland. Och längesedan var det Gammeltammen 
eller Gammelper i vårbrytningen hälsade Knutkarlarna välkomna 
till Österbys vidsträckta odlingar. 



TIONDE KAPITLET 

SKOLMÄSTARE 

Lika litet som de laggare, vävskedsmakare m.fl., vilka vi sökt 
skildra i denna boks föregående kapitel, voro skolmästarna i Älv-
dalens byskolor yrkesmän. De voro som alla de övriga i främsta 
rummet jordbrukare och hade sitt hem på sin fäderneärvda gård 
i den by, där de voro födda. Stundom höllo de skola just i denna 
by och om då ingen särskild skolstuga fanns, hölls skolan i mästers 
egen stuga.1  Om skolmästaren var en yngre, ogift man eller en 
kvinna (även en kvinnlig lärare benämndes skaulmiester), var han 
ute i den by, där skolan hölls, över veckodagarna, men sökte sig 
gärna hem på lördagskvällen och gav sig sedan i väg till sin skola 
igen på söndagskvällen. Dessutom bör ihågkommas, att undervis-
ningen i byskolorna endast pågick cirka fyra veckor på hösten, 
men tio veckor på våren, vilket orsakades av att en mycket stor 
del av socknens invånare under tiden maj till sent i november ej 
vistades i hembyarna, utan i fäbodarna eller på skogarna. 

Hur länge har det funnits skolmästare i Älvdalen? Frågan har i 
en annan del av Älvdalens bygdehistoria blivit föremål för en så sak-
kunnig och uttömmande behandling,' att det här endast kan bli 
fråga om en kort sammanfattning. Genom en uppgift i ett socken-
stämmoprotokoll från 1721 känner man till, att det redan vid 
denna tid fanns byskolor för de mera välsituerades barn; den 
energiske prosten Erik Näsman önskade emellertid, att även de 
fattiga barnen skulle få undervisning, och ställde om så, att det 
»gafs tillstädielse at röra nogot af de Fattigas medel till de arme 
barns underwijsning, som intet sielfwa hafwa råd at betala dem, 
som i book dem lärer läsa och underwisar.» Är 1731 får man för 
första gången veta, vad skolmästaren hade i kontant lön. Kyrko-
herden begärde nämligen då av socknen ett beslut om lärarnas 
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avlöning, »hollandes före at ej för mycket wore, om 1 mark kop-
parmynt gofwos om weckan för hwart barn: Hwilket at fullgöra 
straxt bewilljades.» 

Skolmästarna i byskolorna voro ända till på 1840-talet (frånsett 
föräldrarna) de enda barnundervisarna i Älvdalen. Trots de mest 
energiska ansträngningar fick socknen först under detta årtionde 
en fast skola med utbildad lärare, alltså en folkskola eller, som 
benämningen var i Ovan-Siljan, en tolvårsskola. Byskolorna öka- 
des emellertid redan under 1700-talet i rask takt; sålunda funnos 
år 1749 fem och år 1757 fem eller sex skolmästare. Härvid är att 
märka, att somliga skolmästare skötte två byskolor, i den ena 
under höstterminen och i den andra under vårterminen. År 1763 
funnos tolv byskolor. 

Vad hade man nu för lärare i dessa skolor, och 
hur voro lärarna utbildade för sitt kall? Den muntliga traditionen 
har åtskilligt att förtälja härom. Sålunda berättar en gammal 
lärare från Rot: »En gosse hade under barnaåren så flitigt burits 
i ryggsäck av sina äldre syskon, att hans ena ben domnat och 
blivit otjänstbart. Han fick skaffa sig träben. Vad skulle väl en 
sådan duga till ute på åker och äng? Eller i skogen? Men sitta 
kunde han lika bra som andra. Alltså klippt och skuren till skräd- 
dare eller byskollärare, beroende på huvudets beskaffenhet. — En 
flicka var så låghalt, att hon nästan pekade med näsan mot mar-
ken vid varje steg. Oduglig alltså på åker och äng samt i vävstolen. 
Men huvud och händer voro normala. Alltså en blivande lära-
rinna. »3  Rotenläraren pekade här på e n människokategori, som 
ansågs lämplig att sköta skola — krymplingarna. 

En annan kategori utgjordes av soldaterna. Knektarna hörde 
som regel till de allra fattigaste i byarna, de hade litet eller intet 
jordbruk, och de hade följaktligen gott om tid. Om de därtill inte 
utövade något annat yrke, tog man dem till skolmästare. Från 
Evertsberg berättas,' att knektarna ej voro omtyckta som lärare. 
De voro mycket stränga mot barnen, och deras undervisning var 
ofta alldeles obegriplig för de unga. Värst var det med både sträng-
heten och obegripligheten, då knekten tagit sig för mycket till 
bästa. Var det då någon, som inte kunde läxan, så kom karbasen 
fram. Ibland blev det bakläxa och eftersittning, och den skyldige 
kunde till och med få stå i skamvrån. En åttioåring från Everts-
berg, Lyck Erik, berättar: »Det hade varit bröllop i byn, och 
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knekten, som också var skolmästare, hade naturligtvis varit med 
och fått sin rundliga förplägnad. Nu dagen efter gick han i bakrus 
och var tvär och arg. Detta gjorde barnen över lag nervösa, och 
ingen kunde svara på frågorna. Knekten blev allt ilsknare, och till 
slut sade han till barnen, att de allihopa skulle ut och leta ris åt 
sig själva, för nu skulle hela skolan få stryk. Men de flesta barnen 
började gråta av förskräckelse, och ingen ville gå ut. Slutligen kom 
skolmästaren till Lyck Erik, och eftersom han var rädd, reste han 
sig, fick en kniv att skära riset med och gick ut. Kommen ett 
stycke utanför skolstugan, började han skära kvistar av en rönn, 
som växte där. Men då kom en gumma i granngården ut och sade, 
att han skulle låta bli rönnen; i stället skulle han gå längre ned 
i backen och skära björkris. Han skar så mycket han kunde bära 
under armen, och så återvände han till skolstugan. Så fort han 
kommit inom dörren, fräste skolmästaren: 'Jaså, tror du vi ska 
bränna ris?' Men så provade han ut en lämplig björkkvist, och 
det blev basning över lag, både pojkar och flickor. Den enda, som 
slapp undan, var Lyck Erik själv; han hade ju varit snäll och gått 
efter riset.» 

Ibland hände det också, att skolmästaren av någon helt oberäk-
nad anledning fattade humör och gav något barn en häftig till-
rättavisning. Ett sådant utbrott etsade sig in i Anders Larsson 
Orres minne en gång, då Knås Olof Larsson höll skola i Rot på 
1860-talet. Mäster hade väl tyckt, att Anders intog en mindre 
vördnadsfull hållning när han, spänt uppmärksam, men med 
hakan stödd i handen, åhörde lärarens fängslande berättelse ur 
bibeln. Anders fick plötsligt en kraftig luggning, så att han for 
utåt golvet, men »mäster skämdes efteråt, när han såg de lösryckta 
hårtussarna i sin hand.» 5  

Om de äldsta byskollärarnas utbildning vet man så gott som 
ingenting; det var ju ett århundrade före kursernas och seminari-
ernas tid. Tydligt är emellertid, att de fingo — eller åtminstone 
borde få — någon instruktion av prästen. Då kontraktsprosten 
höll visitation i Älvdalen år 1745, fann han sig hava anledning att 
påminna om, att lärarna först borde examineras av kyrkoherden 
»så wäl hwad kunskap de sielfwa äga, som ock huru de kunna 
läsa innantill i bok.» Skolämnena voro kristendomskunskap och 
en mycket primitiv innanläsning, vilken knappast gav barnen 
någon möjlighet att begripa det, de läste. Skrivning förekom 
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så gott som aldrig; de flesta skolmästarna kunde själva ej 
skriva. 

De äldsta skolmästarna voro alla män. Hur snart man började 
utvälja kvinnor till byskollärare har ej i detalj undersökts. Men av 
gammalt folks berättelser att döma (se strax nedan) skedde det 
kanske ganska tidigt; i Mora funnos kvinnliga skolmästare redan 
under 1700-talets förra hälft.' 

Den största reformen i byskoleväsendets historia, var säkerligen 
den, att lärarkåren av krymplingar och soldater småningom blan-
dades upp med och ersattes av ungdomar, som vid konfirmations-
undervisningen befunnits äga större teoretisk begåvning än de 
övriga läsbarnen. Dessa pojkar och flickor uppmanades och över-
talades av prästen att ägna sig åt undervisning i byskolorna, och 
på detta sätt fingo dessa skolor lärare, som ofta ej voro stort äldre 
än eleverna, men som på ett helt annat sätt än t.ex. knektarna 
voro fyllda av allvaret och högheten i sitt kall. Vi skola i det 
följande höra mera om dessa unga lärare. 

Vi bege oss nu ut i byarna för att ta reda på, hur det var ordnat 
med lokaler, lärarlön etc., eller — för att tala vår tids rotvälska 
— hur organisationen av byskolan var ordnad. 

Läraren anställdes av bystämman, varje gång för en viss tids-
period, som bestämts av prästen, t.ex. 8 veckor. Stämman hade 
också att göra upp med läraren om kontant lön och naturalön.7  

Vad skollokalen med lärarbostad beträffar, hölls den av byn, 
dock med undantag för de fall, då byn inte ägde någon skolstuga 
och skolmästaren var en av byns bönder; då hölls skola i mästers 
stuga. Beskrivning av olika slags skollokaler följer nedan (s. 380). 
Utom husrum höll byn skolmästaren även med sängkläder, bord 
och stol. Sängkläderna bestodo av halm i sängen samt dessutom en 
umbrkba, dvs, ett grovt lakan av vit trasväv, som lades på 
halmen, en skinnfäll och en kudde. På ett säte stod en träskål, 
som tjänstgjorde som tvättfat, och där bredvid låg en s.k. finistvål. 
Handduken (torkslarva) bestod ofta av nederdelen av en uttjänt 
särk. Kokkärl behövdes ej, emedan skolmästaren fick mat ute i 
gårdarna. 

Hur såg skolmästaren själv på sin allt annat än luxuösa bostad? 
En lärardotter från Loka, vars mor även var skolmästare i yngre 
dagar, berättar: »Skolmästaren behövde ingen annan bostad än 
skolstugan, i vars ena hörn en säng fanns. Så var det för både min 
25 
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far och mor och andra dåtida skolmästare. Far klagade aldrig 
över bostaden. Tvärtom: det var lugnt och vilsamt efter dagens 
arbete, och han hade frihet att på kvällen, lyst av torrvedstickor 
från spisen, förkovra sina bristfälliga kunskaper och förbereda 
sig för nästa dags arbete. Han störde ingen, utan fick sitta i fred 
till långt in på natten, om han så ville.»9  

Skolsalens uppvärmning skedde naturligtvis från den öppna 
spisen i vrån vid dörren till kammaren. Här eldades det hela dagen, 
och när barnens andedräkt ej syntes, ansågs värmen vara god. 
När det var mycket kallt, brukade barnen få stampa försiktigt 
med fötterna för att hålla dem varma. Ved anskaffades så, att 
varje barn dagligen tog med sig ett vedträ hemifrån; kalla dagar 
borde 2-3 trän medföras av varje barn. Det var långa femkvar-
ters vedträn, och ett sådant trä var ingen obetydlig börda för de 
minsta, i synnerhet om skolvägen var lång. Sålunda förmådde 
Tägt Olof Andersson i Rot en dag ej ta mer än ett trä med sig 
på morgonen, men ämnade bära det andra till skolan efter mat- 
rasten. Den stränga skaulmiestern förbjöd emellertid Olof att stå 
med de andra barnen och värma sig vid den öppna spisen. Då 
gick Olof hem och berättade det inträffade för sin fader, som blev 
förgrymmad, lastade en hel kälke full med ved och bad gossen 
genast dra den till skolan med hälsningen att det kanske nu räckte 
till för att också han skulle få stå vid spisen och värma sig. 

Också hände det, att skolmästaren kunde få höra andra yttringar 
av missnöje. Isak Per berättar, att då han en dag påminde en 
pojke om de dagliga vedträna, svarade denne: Jaa, mun a sagt du 
ed bellt tågå nån wiä juot i skaulan, du og. Du a so stur lön (ja, 
mor har sagt, att du kunde ta litet ved till skolan du också. Du har 
så stor lön). 

Vad nu angår skolmästarens lön, så växlade den i hög grad dels 
under olika perioder av det halva århundrade, vi sysselsätta oss 
med, dels i olika byar. Allra längst tillbaka tycks läraren utom den 
kontanta lönen (se ovan s. 383) ha haft ett visst kvantum säd från 
socknen, enligt en uppgift en kappe säd för varje barn.9  En vanlig 
kontantlön vid mitten av 1800-talet var 36 skilling om dagen. De 
gamla ansågo denna lön vara alldeles för högt tilltagen; de räknade 
med 3 skilling per timme och höllo före, att skolmästaren då borde 
hålla skolan i gång 12 timmar om dagen." Om lönen mot slutet 
av 1800-talet få vi veta mera i det följande (s. 405 f.) . 
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Skolsticka (Hemb.). Foto S. Björklund. 

I fråga om skolmästarens mat tycks praxis ha varit olika i olika 
byar. I Åsen och flera andra byar skulle samtliga gårdar hålla 
läraren med mat; i andra byar åter tycks skyldigheten ha varit 
begränsad till de gårdar, som hade barn i skolan. Matskyldigheten 
gick i tur efter husförhörsnumren, och för att ingen skulle 
glömma, att han var i tur, bars dagen förut en budkavle av trä 
från den gård, som den dagen gett skolmästaren mat, till den gård, 
som dagen därpå skulle utföra samma prestation. Budkavlen kal-
lades i somliga byar skaulklubba, i andra skaulsticka, och samtliga 
byböndernas initialer eller bomärken voro inristade på den samt 
orden MAT ÅT SKHOLMESTAREN I MORGON. 

Utom den egentliga maten var det i äldre tid sed, att skol-
mästaren skulle ha ett kvarter svensk rulltobak och en jungfru 
(jaungfru, jam fru) brännvin. När det hela bars till läraren i skol-
stugan, kunde barnen få en extra glädjestund. Den gamle läraren 
från Rot berättar: »Det trevligaste för oss barn var, då läraren tog 
fram en liten kopparpanna med fötter och slog i brännvinet samt 
satte pannan på elden, tills brännvinet tog eld och lågan slog högt 
upp. När vi frågade, varför han gjorde så, fingo vi till svar, att 
det skulle bli mera hälsosamt att förtära. »11  

Den mat, som skolmästaren fick i gårdarna, var, om man hade 
någon möjlighet därtill, inte den allra torftigaste vardagsmaten, 
utan något litet bättre, ungefär som då man hade skräddare ,eller 
skomakare i gården. Så t.ex. borde smör och messmör inte saknas 
på bordet, och längtande barnaögon sågo ofta på den stora och 
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ovanliga smörklimpen. I övrigt var det välling, strömming och 
potatis, någon gång fläsk och potatis, gröt med långmjölk till och 
någon gång suoöwattn, den påkostade och goda söndagssoppan. 
Köttet åts med en tunnbrödsbit som enda underlag, och efter 
köttstycket åts underlaget upp. Dricka var bordsdryck och använ-
des mången gång även som grötväta. Man unnade läraren så gott 
man hade, och framför allt borde han inte vara rädd att jät stinnan 
sig — att få äta sig fullkomligt mätt var någonting, som man för 
hundra år sen förstod att sätta värde på.' 

Undantag funnos, i synnerhet bland dem, som ej hade barn i 
skolan. En ung lärare möttes, första gången han hade matdag hos 
ett gammalt par i Åsen, av orden: Eddum int just wila d jäv jätd 
skaulmiesteram dar int amm ing krippa (vi skulle helst inte vilja 
ge skolmästaren mat, eftersom vi ej ha några barn). Under dylika 
förhållanden var det nog inte så lätt att få i sig matbitarna. 

Om skolmästaren — vare sig man eller kvinna — hade sitt hem 
i den by, där skolan hölls, behövde han ej gå runt i gårdarna och 
äta, utan maten bars till hans hem. Två eller tre gånger om dagen 
gick man dit med mat, berättas det från Åsen. Ofta kunde man 
få se en kvinna komma bärande en mjölpåse, några potatisar och 
en tunnbrödskaka, som ännu satt kvar på sin sticka. Även en och 
annan ungkarl, som var matlagare, föredrog att få råvarorna burna 
till sig i skolstugan. Då Knås Olof Larsson tjänstgjorde som lärare 
i Dysberg, kom en morgon en gumma in i skolsalen med en bög 
(skinnsäck) på ryggen. I högen hade hon okokt potatis, okokta 
kålrötter, okokt kött, okokt strömming, en påse mjöl, en kann-
flaska med mjölk samt vidare smör, messmör, en träskål och en 
sked. Hon slängde högen på skolstugans golv och sade utan att 
hälsa: Sä, tag o jät (se här, tag och ät) ! Och därmed gick hon igen. 

För att få en inblick i, hur skolorganisationen tedde sig i levande 
livet, låta vi en gammal skolmästare från Rot 13  tala om för oss, 
hur han tillträdde sin första skolplats — det var i Månsta. »En 
morgon fram på höstsidan— jag hade nyligen fyllt 15 år — stod 
jag vid älvstranden mitt emot Månsta och ropade ohoj upprepade 
gånger, till dess jag såg en med mig jämnårig pojke komma fram 
ur närmaste gård på andra sidan och styra ned till båten, som 
jag såg ligga uppdragen på västra stranden. Det var sonen i gården, 
Jan, som kom för att färja mig över. Jag såg, hur lugnt och säkert 
han skötte en lång stake, varmed han i den strida strömmen 
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förde båten över älven och landade precis där jag stod. Jag satte 
mig i båten och tänkte stora tankar: 'I skolstugan sitta nu barnen 
stilla i sina bänkar och vänta på mig. När jag stiger in, resa de 
sig alla och hälsa på mig'.» Jan trodde sig veta, i vilken gård skol-
stickan stannat, och var jag alltså skulle äta dagens måltider. Jag 
begav mig till den anvisade gården, där kvinnan tog emot mig 
med en viss förvåning. Jag upplyste henne om, att jag kom för att 
hålla skola där. Gumman slog ihop händerna och ropade: 'Å, kors 
i krökar, ska du börja skola här i byn i dag! Och ingen mat och 
inga skolbarn.' Inga skolbarn?' sade jag förundrad. 'Det är ju 
klart, då skolstugunyckeln hänger hos oss och ingen har hämtat 
den.' Gumman såg hur snopen jag var, och sade förklarande: 'Se, 
det är väl knappast någon här, som vet av, att skolan skall börja 
i dag.' Men det är ju pålyst i kyrkan', invände jag. 'I kyrkan ja. 
Men det räcker inte här, för den ligger ju på er sida om älven. 
Här behövs det budkavle.' Vem skulle skicka ut den då?"Du, 
förstås, eller också skulle du ha bett bysman att göra det.' Vad ska 
jag nu ta mig till?' undrade jag rådlös. Men gumman var inte råd-
lös. 'Om du vill få räkna skoldag i dag, så får du själv vara 
budkavle. Först ska du få litet mat. Så tar du nyckeln och öppnar 
skolstugan. Och sen går du omkring i byn och samlar ihop dina 
barn och skriver upp dem. Det tror jag räcker första dagen.' Rådet 
var gott, och jag gjorde så. Detta var min första dag som skol-
mästare.» 

Så gå vi över till att se litet närmare på sk oll ok alerna 
och deras inredning. Från by till by växlade de mera än man skulle 
tro. Grundfader 14  i Åsen höll skola i sin egen stuga, och den såg 
naturligtvis ut som alla andra stugor i byn. Barnen sutto på två 
långa bänkar, ställda i vinkel vid de båda väggar, som voro längst 
från spisen; de, som inte rymdes på bänkarna, sutto på en träsoffa, 
som stod i den andra vrån längst bort från spisen. Framför 
bänkarna stod det vanliga matbordet, och i en kabbstol mitt på 
golvet satt Grundfader själv och höll i handen en björkvidja. 
Framme vid spisen satt gumman och spann; inom räckhåll hade 
hon en vidja, med vilken hon brukade dänga till i sängstolpen, 
om gubben somnade. 

Den vanligaste typen av skollokal var emellertid en övergiven 
stuga, som uppläts för ändamålet. All inredning i stugan — med 
undantag för den oftast av gråsten murade spisen och den vägg- 
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fasta sängen i ena vrån — var då bortförd, och i stället hade man 
för skolans räkning satt in ett vanligt bord — det var katedern 
— med ett säte eller en kabbstol bakom samt långbänkar för 
barnen. En vanlig träbytta med skopa utgjorde dricksanordningen. 
På bordet såg man notlådan (psalmodikon) samt skolmästarens 
böcker och skrivmateriel. I ugnsvrån mellan spisen och kammar-
dörren fanns en väldig vedtrave; det eldades i spisen hela dagen. 
På ena långväggen hängde en svart tavla av en kvadratmeters yta, 
och på ett säte i närheten stod en låda med kritstycken. Då det 
var brist på krita, fick man reda sig med ett stycke kalk. I somliga 
skolstugor fanns en sandlåda för skrivövningar. Det var en stor, 
ej synnerligen djup trälåda, fylld med fin sand, i vilken barnen 
skrevo med träpinnar. Barnen fingo avgränsa var sitt område i 
sandlådan. Med en slät sticka kunde man vid behov utplåna det 
skrivna."' Denna beskrivning är från Loka; en något avvikande 
ges från Blyberg. Sandbänken var omkring 6 alnar lång och 
bestod av en planka med slåar på sidorna och fin sand mellan 
slåarna. Framför sandbänken stod en lika lång sittbänk med rygg-
stöd. När man skrivit, rullades över sanden en kavle, försedd med 
snedgående, upphöjda järnkanter, vilka i sanden gjorde lutnings-
linjer, som skulle vara till stöd vid skrivningen. Denna skedde med 
pinnar, som närmast liknade räfspinnar. Endast stora och små 
bokstäver samt siffror skrevos. 

Skolsalen var också skolmästarens bostad. Att han som regel inte 
bodde i kammaren berodde därpå, att denna i de allra flesta 
stugorna ej var varmbonad och ej försedd med eldstad. 

Älvdalens ståtligaste skolstuga fanns i Evertsberg. Där användes 
nämligen den förutvarande präststugan som skolstuga, sedan 
prästen ej längre övernattade i byn, utan endast stannade där 
under de timmar han höll nattvardsskola. Här fanns det ett stort 
rum, som var skolsal, och därinnanför en kammare, som var skol-
mästarens bostad. I skolsalen fanns det långa bänkar och långa 
bord för barnen." 

Om skolsalens uppvärmning har redan talats: barnen buro dit 
färdiga vedträn varje dag. Ofta fanns det emellertid ingen ved alls 
tillhands, då skolan började. En Finnmarksbo berättar från skolan 
i Lövnäs: »Jag minns en höst, när skolan skulle börja och ingen 
ved fanns att elda med, hur läraren Staffan Erik Ersson från 
Kåtilla tog alla skolbarnen med sig till skogs för att hugga ved. 
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»Skolhuset vid Evertsbergs Capell» (1853). Nord. Museet. 

Eftersom det var öppet vatten, tog man två båtar, på vilka veden 
skulle fraktas hem. Färden gick till norra änden av Vansjön, och 
där vid en plats, som kallas Norbåtstaden, fälldes en stor torrfura, 
som skolbarnen skårade upp i lämpliga längder. Båtarna lastades 
så hårt, att om stark vind hade blåst upp, hade det varit fara för 
livet. Allt gick dock bra, och nästa dag blev det att bära upp veden 
till skolan.» 17  

När en stor hop barn, klädda i sällan rengjorda skinnkläder och 
ständigt fuktiga näverskor eller luddor (skinnskodda strumpfötter) 
sutto packade i den lilla skolstugan, skulle man tro, att atmosfären 
blev ganska tjock, i synnerhet som de små, blyrutade fönstren ej 
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kunde öppnas. Det var dock ej så farligt med detta; en kraftig 
luftväxling ägde rum genom rökfånget i spisen, där brasan hela 
tiden hölls brinnande. Barnen sutto med pälsarna ständigt på sig; 
gossarna togo av sig sina skinnhättor, men flickorna behöllo huvud-
dukarna på. I övrigt berodde hygienen helt av skolmästaren. Som-
liga lärare tillhöllo barnen att komma rentvättade till skolan, att 
söka bli av med ohyran och att ej spotta på skolstugans golv; 
andra togo dessa saker mera likgiltigt och föregingo till och med 
själva med dåligt exempel genom att alltid spotta på golvet. 

Till avslutningen brukade hela skolstugan rengöras, och då 
behövdes flera kvinnor till hjälp. Arbetet gick i tur mellan går-
darna. Golvet skurades med vatten och sand på så sätt, att dessa 
först hälldes och ströddes ut över golvet, varefter varje kvinna 
stod med ena foten på en kvast och gnodde sin del av golvet. Av 
denna hårda fotskurning blev golvet än som polerat, än upprivet 
och flisigt (tasut). Om hjälp till skolstugans rengöring ej kunde 
erhållas — det kunde hända, att de kvinnor, som voro i tur, 
befunno sig i fäbodarna eller ute på färdväg — brukade skol-
flickorna sopa golvet noga och beströ det med enris." 

Vi ha redan nämnt något om skolbarnens dräkt men 
skola se litet närmare på den. Pojken hade en kort kasungg (skinn-
päls), hemvävda långa vadmalsbyxor och på fötterna vintertiden 
näverskor, annars luddor. Då det blev för varmt att ha kasung, 
hade han en vadmalströja, som var kort och rakskuren och knäpp-
tes med häktor framtill. Till underplagg bar han vanligtvis för-
utom skjorta även en undertröja samt ett slags väst (livstycke). 
Flickan hade tröja, kjortel och magd (förkläde). Tröjan var vid 
och hängde löst ned, men hölls ihop av magden, vars band knöts 
omkring midjan. Hennes underkläder utgjordes av en särk med 
ärmar ned till armbågen, en undertröja med stickade ärmar, åtsit-
tande livstycke (buo.3), ett slags underkjol samt strumpor, upp-
burna med kring benen lindade band (sukkband). På vintern hade 
flickan liksom pojken kasung; flickans nådde nedom höfterna, 
pojkens ned till knävecken. Även fotbeklädnaden var densamma 
som pojkens. På huvudet hade flickan ermklä5 (huvudduk), som 
behölls på inne i skolsalen, under det att pojken tog av sin skinn-
hätta (ofta av hundskinn, rakkstjinnsätta, med uppslag runt om) .19  

Någon egentlig läsor dnin g fanns ej i byskolorna under 
1800-talets förra hälft. 1 de mera gammaldags skolorna höll man 
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Byskolläraren Orres spildpipa. Foto Ewert Ähs. 

på från det, att det blev så ljust, att man kunde se att läsa, till 
mörkningen. I Grundfaders skola i Åsen var det ett särskilt mor-
gonnöje för barnen att infinna sig, innan gubben och gumman 
hunnit vakna. Här pågick undervisningen i ett utan andra uppehåll 
än för bradda, middag och åtn. Småningom utbildade sig dock 
en praxis, att skolan började kl. 1/2  9 och slutade kl. 4, med 
middagsrast kl. 12-2 och med kortare rast (fristund) mellan de 
olika timmarna. Den gamle läraren i skolan i Rot, Lars Orre, 
använde spilåpipa (låtpipa) att markera undervisningens början 
och slut med. Dessa signaler åstadkommos utan att pipans finger-
hål användes, men om stimmet i skolsalen blev för svårt, tog 
skolmästaren till fingerhålen också och spelade en liten låt för 
barnen. Då blev det ögonblickligen dödstyst.2°  

Skoldagens första halvtimme ägnades åt morgonbönen. Under 
denna var det i de riktigt gammaldags skolorna sed, att både lärare 
och skolbarn föllo på knä. En psalmvers sjöngs, varefter någon av 
de duktigaste flickorna utantill läste den morgonbön, som stod 
tryckt i abc-boken och i Luthers katekes. Så sjöngs ännu en psalm-
vers, och sedan reste sig alla, och skolmästaren satte sig i kabb-
stolen bakom bordet och barnen på de 6-7 alnar långa, rygglösa 
sätena. I somliga skolor avslutades både morgon- och aftonbönen 
med att läraren sade: »Herre, anamma mina böner!» Före mid-
dagsrasten läste en av de äldre flickorna en bordsbön. Aftonbönen 
var lik morgonbönen. 

Under de korta rasterna mellan de olika skoltimmarna hände 
det, att de barn, som bodde nära skolan, sprungo hem, somliga 
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för att få dia sin mor ett tag.21  På den långa middagsrasten 
däremot brukade alla barnen stanna kvar i skolan — detta i 
synnerhet under nödåren, då »barnbespisning» var anordnad. Den 
ofta citerade läraren från Rot berättar härom från sin barndom: 
»Sedan bordsbönen var läst, gick skolmästaren flera gånger in 
i den lilla kammaren och kom varje gång ut med en kaka mjukt 
tunnbröd, viken i tresnibb. Han gick längs bänkraderna och gav 
en sådan åt varje barn och alltså även åt mig. Ett brödstycke, 
tydligen bakat av oblandat kornmjöl. Å, så det vattnades i munnen 
på mig! Men en kamrat bad mig vänta, och nu kom skolmästaren 
in med en träskål, full med rå strömming, och slängde en ström-
ming på varje brödkaka. Och nu började kalaset, redan innan 
läraren hunnit till dörren för att gå hem till sig. Strömmingen 
lindades in i den mjuka brödkakan och åts med huvud, fenor och 
allt.»" 

Då som nu brukade barnen räcka upp ena handen, så snart de 
ville säga något. I en skola hade läraren infört ett slags tecken-
system, så att barnen, om de önskade gå ut för naturbehov, skulle 
hålla upp t v å fingrar, då de behövde kukka, och e t t finger, då 
de behövde något annat. Nu var man rädd om gödseln i var gård, 
så det hände, att barnen fingo göra sina behov i en särskild bytta, 
som togs hem och tömdes. 

Vi komma nu till under visningen och fråga oss då först: 
vad kunde barnen hemifrån, innan de började skolan? Redan på 
1700-talet tänkte man sig, att föräldrarna skulle bibringa sina barn 
de allra första grunderna, och redan då gjorde man den erfaren-
heten, att detta ej gick för sig i alla hem. Då kyrkoherde Näsman 
år 1729 av sockenstämman begärde medel till avlönande av e n 
lärare, nämner han, att folket »här och där i byarna skaffat de, 
som dem (barnen) underwiste, besynnerligen derest Föräldrame 
eij sielfwe skickelige befunnes tid en sådan öhm sysslas förrät-
tande.» 2 3  

I ett eller annat hem förekom det emellertid, att föräldrarna 
sökte lära barnen de allra första begreppen i innanläsning. Sålunda 
berättar Rytter Kerstin från Kyrkbyn: »Första gången jag skulle 
lära mig läsa hade min far köpt en abc-bok. Han ställde mig 
mellan sina knän, pekade på a, b, c och räknade så upp bok-
stäverna för mig. Jag tittade på bokstäverna och gav akt på, att 
de voro olika skapade, samt lärde mig på det viset att skilja dem 
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Pick eller piek. Efter skiss av Johannes Back. 

åt. Sedan mindes jag dem.» Den lille Rotenpojken, som sedan blev 
lärare, hade också lärt sig både bokstäverna och att stava hemma. 
Så här berättar han om sin allra första erfarenhet av skolan: »Vid 
bordet satt läraren tillbakalutad mot det rosigt målade väggskå-
pet och granskade min ringa person, och så började tentamen: 
'Kan du läsa bokstäverna?' Ett blygt ja viskades fram. 'Stava och 
lägga ihop?' Somliga ord'. 'Ta fram boken!' Med en viss stolthet 
tog jag fram min abc-bok. Den var min egen; förut hade jag lånat 
mig fram. Läraren letade en stund i boken och pekade så på ett 
ord, sägande: 'Stava där!' Jag stavade som mor lärt mig: a säger 
a, n a säger na, ana, d e säger de, anade. Läraren nickade, lämnade 
boken tillbaka och anvisade mig plats. Jag fick börja skolan, 
fastän jag var ett år för ung. »24  Under stavandet förekom det, att 
en särskilt skuren pekpinne (pittjen eller pietjen) brukades. 

Det är underligt, när man tänker på all den urgamla, ofta från 
heden tid eller medeltid ärvda visdom, som nog de allra flesta av 
de barn som började i byskolan, redan fått lära sig. Eä ir indjin 
oärum sjuov (var och en är sig själv närmast). An al frakt we sig 
(var och en skall reda sig själv). An fd no ä an so olld fram sig 
(den, som håller sig framme, han får något). Eä i-nt so nuog min 
dyö so bp frd nevi o ni ä i munn (om värden, som stanna inom 
familjen). An, so gor avut, an bjä pissbyttu a Ljuotam (den, som 
går baklänges, bär pissbyttan åt den Onde). Da-n wissler, wiske 
Ljuotn rumpun (då man visslar, viftar den Onde med rumpan). 
An, so si berdrove a nogum eller, an fd slätj bluoskdle, da-n kumb 
nia a Ljuotam (den, som ser någon annans blottade bakdel, han får 
slicka blodskålen, då han kommer ned till den Onde). Detta är 
bara några glimtar från den mäktiga värld av fäderneärvda före-
ställningar, som utgjorde både barnens och deras föräldrars allra 
egentligaste andliga innehåll. Till hela denna värld av forntro 
gjorde byskolan aldrig några som helst anknytningar, vare sig 
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för att gilla eller för att kritisera. Dess lärdom var som ett tunt 
lager av olja på en väldig vattenyta. Vi skola nu se, vari denna 
lärdom bestod. 

I Grundfaders skola i Åsen kan man knappast säga, att någon 
egentlig undervisning förekom. Barnen sutto med var sin bok i 
handen och mumlade sina läxor, och då någon trodde sig kunna 
det förelagda stycket, gick han fram till gubben och läste upp 
det. Läsundervisningen efter abc-boken bestod av fem moment: 
1. rekken buokstavi, dvs, läsa upp alfabetet; 2. stdvd, dvs. stava 
igenom hela abc-boken, stycke för stycke; 3. lesd rient, dvs, läsa 
abc-bokens stycken innantill; 4. lesd autyr, dvs, läsa upp samma 
stycken utantill; 5. läsa upp hela abc-boken utantill. Den, som på 
detta sätt knogat sig igenom abc-boken, fick övergå till katekesen, 
där stycke efter stycke lästes upp utantill. Helst skulle varje barn 
till sist kunna hela katekesen utantill. Detta lyckades naturligtvis 
endast med de mest minnesbegåvade; följden var, att stundom 
t.ex. en nioåring, som hade lätt för sig, hann om en trettonåring, 
som redan suttit i skolan flera år.25  Något annat »ämne» än innan-
läsning och katekes förekom ej i Grundfaders skola. Den ger oss 
säkerligen bilden av undervisningen i byskolan, sådan denna var 
redan då de första skolorna inrättades på 1700-talet. Det gick nog 
tämligen likadant till i alla skolor av den riktigt uråldriga typen. 
Sålunda berättas från Loka: »Det var någon läskunnig gubbe eller 
gumma, som undervisade. Ingen skrivning lärdes, ty få äldre voro 
skrivkunniga. Barnen fingo lära sig bokstäverna, stava och lägga 
ihop samt till sist läsa rent. Hurtig-mor, som var skaultgtta i Loka, 
stavade på 1700-talssätt. Katekesen lärdes in stycke efter stycke 
och förhördes. Det var ett förskräckligt surrande i skolstugan, då 
varje barn fick läsa över utan att ens dämpa rösten. »26 

Samma metod tillämpades i Holen, där på 1820-talet lilla Ås 
Margit läste i kapp med en begåvad kamrat. Härom berättar hon 
på äldre dagar: »Läroböckerna voro katekesen, psalmboken och, 
ifall någon det hade, Nya Testamentet. Skolmästaren gav oss ett 
stycke i katekesen och en psalm i psalmboken, och så satte vi oss 
för att läsa och lära det förelagda utantill. När vi kunde det, läste 
vi upp det för skolmästaren, och om han gillade det, fingo vi ett 
nytt stycke och så fortgick det, till dess vi lärt oss katekesen helt 
igenom utantill. Då var skolgången slut, och sedan skulle vi gå 
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och läsa för prästen. — Skrivning och räkning ingick inte i under-
visningen.» 27  

Denna uråldriga undervisningsmetod ändrades småningom un-
der 1800-talets förra hälft i och med att yngre krafter började 
anställas i byskolorna. De förnämsta nyheterna voro dels att räk-
ning infördes — detta skedde nog ganska tidigt — dels att man 
började lära sig skriva, först i sandlåda och till slut på griffeltavlor. 
Även sång övades i somliga skolor. Någon förberedelse av läxorna 
i katekes och biblisk historia förekom dock alltjämt ej. Läxan 
förhördes, och alla borde kunna läsa upp den utantill. Somliga 
skolmästare voro så moderna, att de gåvo några s.k. förstånds-
frågor — men dessa besvarades så gott som undantagslöst med 
bokens ord. I räkning lärdes de olika räknesätten i hela tal; multi-
plikationstabellen var stommen i det hela. 

Ett och annat läsbegåvat barn torde nog ha kunnat uppfatta 
åtminstone något av det, som lästes. Följande berättelse av skol- 
mästaren Krubb Olof Persson ger vittnesbörd härom: »Jag lät 
Knos Kerstin (själv sedermera lärarinna) läsa ur Davids botpsal-
mer: 'Jag äter asko såsom bröd och blandar min dryck med gråt' 
— så började hon skratta hejdlöst. 'Itjä belle äu få lä a Guss uorä,' 
sade jag allvarligt. Kerstin skrattade ändå, men då fick hon stryk 
av karbasen, så att det saungg i kasungen. Då hon lugnat sig, 
frågade Krubb Olof, varför hon skrattade. Ja, wiso ulld-n jätå 
asku? ropade Kerstin mellan tårarna.» 

En ständig svårighet i byskolan var behandlingen av svenska 
språket — ett för dåtidens barn fullkomligt främmande tungomål. 
Skolmästaren skulle tala svenska så mycket han kunde och även 
försöka lära barnen att uttrycka sig på detta språk. För att alls 
bli förstådd måste skolmästaren ofta vid förhören använda svenska 
och älvdalsmål i skön blandning, t.ex. lett o twå, ur mitje djär eä? 
eller Fem ekktlyttjer o fem ekktkruoker, ur mikklu par djärå 
äiem? Ord för ord måste den samvetsgranne skolmästaren kontrol-
lera, om barnen förstått den lästa texten: »Kain vart vred etc. 
Ukin warrt an um ogu» (Intet svar.) Jälåk, fösta au.» När barnen 
blevo illamående eller måste gå ut etc., tillhöllos de att göra sin 
anhållan på svenska, men det blev alltid skolmästaren som måste 
formulera ansökan och översätta sår i kwiåim med 'ont i magen' 
etc. Många ord i Bibeln och katekesen förblevo fullkomligt oför-
stådda, långt sedan barnen lärt sig att läsa rent. 
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Om disciplinen i byskolan bör först framhållas den för 
vår tid alldeles okända bakgrund, som en lärardotter från Loka 
målar i följande ord: »Disciplinen klagades det inte mycket på. 
Skolmästaren var en person, vars vetande stod högt över det van-
liga kunskapsmåttet. Ofta hade han elever, som voro nästan jämn-
åriga med honom själv, men disciplinen underlättades därigenom, 
att han alltid hade att räkna med stöd från hemmens sida. Det 
var en oerhörd skam att uppföra sig illa, att inte kunna sin läxa 
eller att överhuvudtaget på något sätt ådraga sig skolmästarens 
missnöje. Likaså skämdes varje barn, som straffades med lugg, 
skamvrå, kvarsittning eller på annat sätt. Begreppet vördnad var 
ännu en levande realitet, och all slags upproriskhet var fördöm-
lig.» 28 

De gammaldags lärarna hade en inrotad vana att slå barnen 
både för verkliga förseelser och för oförmåga att lära sig de långa, 
obegripliga katekesstyckena utantill. Det vanligaste straffredskapet 
var karbasen, som var flätad av björkvidjor och flera alnar lång. 
Men även om ukkstittn (penis bovis) berättas från somliga skolor. 
Vad själva smärtan av slaget beträffar, var nu intetdera redskapet 
så synnerligen fruktat; alla barnen voro ju större delen av skoltiden 
klädda i kasung, som nådde ned över den hotade kroppsdelen. 
Men det kännbara i straffet var skammen att ha blivit föremål för 
skolmästarens onåd. 

Om hur det kunde gå till vid en bestraffning berättas från Loka: 
»Min mor Margit har talat om, hur hon fick smäll av karbasen, 
så att det smällde i kasungen. En klent begåvad 'kamrat hade 
viskande frågat henne efter svaret på räknetalen, och i stället för 
att ge de rätta svaren hittade Margit på vilka tal som helst. Kam-
raten skrev förtroendefullt upp de alldeles ur luften gripna siff-
rorna. Så skulle talen sägas upp. När skolmästaren hörde resul- 
tatet, blev han både häpen och arg och ville veta, vad det där var 
för tokeri. 'Margit sade, att det skulle vara så', sade flickstackaren 
gråtande, medan Margit själv satt och skrattade åt sitt puts. Men 
det blev ett hastigt slut på skrattandet, för hon kallades fram till 
skolmästaren och fick smaka karbasen. Hon tyckte själv, att straf- 
fet var rättvist, och var mycket rädd, att far och mor skulle få 
reda på hennes odygd. För då hade hon fått smäll hemma också.»29  

En kvinnlig skolmästare i Rot, Kniv Anna från Garberg, hade 
ett par originella straffmetoder. »Ett tag försökte hon med mörk 
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arrest. Mitt på stugugolvet fanns nämligen en lucka ner i en källar-
grop. Där nere fick den odygdige stundom tillbringa en halvtimmes 
mörk arrest. Anna tog själv syndaren i famnen och bar ned honom. 
Källarluckan ställdes rakt upp på kant och stod där under förrätt-
ningen i ett ganska osäkert jämviktsläge. Flera gånger inträffade 
därför den olyckan, att luckan föll igen just när Anna var där 
nere med sin fånge. När så lärarinnan äntligen lyckats treva sig 
fram till stegen, som ledde uppåt, och tittade fram under den 
halvöppna luckan, såg hon endast glada ansikten uppe i skol-
stugan. — Kniv Annas skamvrå var också originell. I skolstugans 
spis var rest en brasa av sex. kvarters vedträn. Framför denna 
brasa skulle syndaren stå på ett lågt säte för att på en gång skäm-
mas och stekas. Det var emellertid kasungen, som led värst av 
detta straff. Den odygdige var rätt bra skyddad mot hettan inuti 
detta pansar. Men den oftast gamla, slitna skinnpälsen skrynklade 
sig och gjorde grimaser till alla barnens oförställda glädje. »30 

I stort sett rådde emellertid det allra bästa förhållande mellan 
barnen och skolmästaren." Särskilt märklig synes mig den i våra 
dagar fullkomligt otänkbara hänsyn och vänlighet, som barnen 
visade gentemot gamla eller sjukliga skolmästare. Några berättel-
ser från gammal tid må ge oss en föreställning om den idylliska 
atmosfär, i vilken byskolan verkade. Den första berättelsen är från 
Näset: »En gammal skolmästare på Näset, Elg-fader, råkade en 
mörk höstkväll komma ut på den hala isen på Nässjön. Härvid 
föll han omkull och kunde inte resa sig igen. Till all lycka voro 
två av hans skolflickor också ute på isen. De skyndade genast till 
hans hjälp, fingo upp honom på sin dragkälke, drogo honom till 
hans stuga och hjälpte honom in. Så snart Elgfader väl var inne, 
ropade han till sin hustru: Nu kumb i, Marit, men ig edd int a taj 
mig iem, um int isjär ajngglär ed a funne mig (nu kommer jag, 
Marit, men jag skulle inte ha tagit mig hem, om inte de här äng-
lama hade hittat mig) 32 

En kvinnlig skolmästare i Väsa befann sig i långt framskridet 
havandeskap. Härom berättade en av skolpojkarna, då han kom 
hem på kvällen: »Vi bjödo till att vara så beskedliga i dag allihopa, 
för vi förstodo, att skolmästaren inte var riktigt bra i dag.» Samma 
kväll fick lärarinnan en liten dotter.33  

Den tredje historien är från Klitten, och berätterskan är en 
mycket gammal kvinna: »När jag gick i skolan, hade vi en mästare 
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från Loka, som hette Säl Anders. Och han hade follsjuoku (fal-
landesjuka), och en gång skrämde han oss, så vi visste inte, hur 
vi skulle bete oss. Skolan hade vi i en gammal stuga i Prest gas. 
Där sutto alla barnen omkring en hyvelbänk (gvelbaink), och vid 
ena änden av denna satt Säl Anders. En gumma hade just kommit 
med den rinndja (lilla bytta), som innehöll hans välling, så att 
han höll på att äta. Medan han åt, skulle han 'skola' oss på samma 
gång, så att vi sutto runt bänken och hörde noga på, vad han 
sade. Rätt som det var blev han alldeles tyst och började visa 
vitögonen och skälva på handen, som han höll skeden med. Så 
ryckte han till, så att skeden flög upp i taket och den där tjocka 
vällingen fastnade på en takås. Och så rullade han ned från sätet, 
som han satt på, och ned på golvet och hällde över sig all väl-
lingen. Då blevo vi så rädda, så vi satte i väg ut allihopa, och jag 
vet då inte, hur i farligheten vi kommo ut. Just då kom Traver 
Lars med hästen och skulle i väg och köra ved. Hästen blev rädd, 
när vi komrno springande ut ur skolstugan och skreko, så mycket 
vi orkade, så han slet sig och satte av i sken. Och Prestgas Anders 
kom ut ur nystugan barhuvad och med en sked i näven och und-
rade, vad som nu stod på. Då var det väl någon av oss, som kunde 
stamma ur sig, varför vi voro så rädda. Men hur det nu var, så 
kom skolmästaren till sig igen, så han kunde 'ta vid' skolan. Och 
då skyndade vi oss in och satte oss runt snickarbänken igen.»34  

Att barnen visade vördnad och vänlighet mot skolmästaren 
berodde säkerligen i främsta rumxnet på, att den gamla enkla 
byskolan för de allra flesta hemmen alls ej kändes som någon 
börda eller något intrång i arbetslivet. Den pågick de tider på 
året, då man var minst beroende av barnens hjälp, och veden till 
skolstugan samt maten till mäster kändes för de flesta gårdarna ej 
synnerligen betungande. Den ofta citerade lärardottern från Loka 
skriver också: »Folkets inställning till skolan var mycket välvillig, 
och att få skolmästare till byn mottogs med intresse och tacksam-
het. Att få lära räkning och läsning, i somliga skolor till och med 
skrivning och latinet (antikvastil) förstod man att sätta värde på. 
Gentemotskolmästaren hade de flesta föräldrarna en inställning av 
aktning och välvilja. Sällsynt var att man lät honom känna, att 
han var en tung pålaga. Hemmen voro lärarens fasta stöd, och 
barnen tillhöllos ständigt att vara flitiga och beskedliga och inte 
skämma ut både sig och föräldrarna.»35 



Håll Margit Olsdotter. Foto hos 
Anna Dalborg, Loka. 

401 

Och detta allt i trots av att byskolmästaren var helt utlämnad 
åt dumhet och godtycke, om han råkade få en tilltagsen och 
inflytelserik fiende. Det hjälpte då inte alls, att läraren var duktig 
i sitt kall och att han hade tillsatts av prästen själv. Han kunde, 
om det gick riktigt illa, få åtnöjas med beskedet: »Jag har varit 
hos prästen och 'klagat av dig' (fått dig uppsagd) för den här byn.» 
En duktig lärarinna i Gåsvarv, Håll Margit Olsdotter, har omtalat 
följande händelse från byskolans värld: »En man kom myndigt 
inklivande i skolstugan. 'Jag har varit hos prästen och klagat av 
dig. Jag och några andra har begärt och fått Krubb Olof Persson 
i stället för dig.' Men varför?' frågade jag häpen. 'Joo, du lär 
barnen syndiga sånger, sådana sånger som det står svärja i."Det 
är alldeles omöjligt — jag går efter skolans sångbok.' Du har lärt 
dem en syndig sång, där det står Näcken'. Sade — och gick. Emel-
lertid fick jag genast anställning i en annan byskola; jag fick helt 
enkelt byta med Krubb Olof.»38  

Fanns det någon inspektion av byskolorna? Skolinspek-
törer funnos ej under förra hälften av 1800-talet. Prästerna besökte 
26 
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ytterst sällan byskolorna annat än vid avslutningen; de voro över-
huvudtaget ganska främmande för det, som skedde ute i byarna, 
och deras förståelse för folkkulturen var liten eller ingen. Desto 
intensivare var den kritik av undervisningen i byskolan, som de 
utövade dels vid konfirmationsundervisningen, dels vid husför-
hören. Från dessa förhör berättas en mängd exempel på barnens 
nu obarmhärtigt blottade svårigheter med svenska språket och i 
all synnerhet med de abstrakta och nästan obegripliga katekes-
orden. Några få må återberättas här. 

Vid husförhör i Evertsberg frågade prästen en pigg liten pojke: 
»Vartill är 'lagen' oss nyttig?» — »Diem bruk djävd temblum o 
tjilinggum an» (de bruka ge den till lamm och killingar), svarade 
pojken. Ordet lag betyder i Älvdalen bl.a. avkok (på potatisblast 
o. dyl.) till dryck åt kalvar. 

Prästen frågade en läspojke: »Vad är 'dråp'? » Pojken svarade: 
»När man går på taket och trampar sönder nävret, sker det visser-
ligen så. » 37  Pojken tänkte på takdroppet, Älvdalsmålets drup. 

Prosten hade husförhör i Brunnsberg, och Päder Anna blev 
framkallad för att läsa innantill. Anna, som icke var något ljus- 
huvud, kunde knappast läsa, så hon blev mycket brydd, och sämre 
gick det. Stycket, hon skulle läsa, handlade om vingårdsmannen 
och hans daglönare. Anna läste: 'Och han fattade honom i stum- 
pen. . Prosten sade till henne att läsa om meningen, och Anna 
försökte med: 'Och han fattade honom i pungen. . ."Stava dig 
fram!' sade prosten. Anna försökte sig härpå och fick det nu till 
'Och han fattade honom i strumpen. . ."Sitt ned!' sade prosten." 

Som belöning till flitiga och begåvade barn utdelades vid avslut-
ningen en och annan helt liten bok, t.ex. »Vägledning i geografi». 
Än i dag kan man hitta dylika gamla premier i gårdarna. 

I somliga byar fanns det till och med ett slags f or t sät t-
ningssk ola redan på den gamla byskolans tid. Den kallades 
sundasskauln" och är väl att skilja från den moderna, av de 
frireligiösa införda söndagsskolan. I Åsen höll Grundfader denna 
skola under två perioder varje söndag, nämligen dels mellan mid- 
dag och citn för dem, som ännu ej gått och läst, dels efter dtn för 
hela den ogifta, vuxna ungdomen. Undervisningen bestod av innan-
läsning i Bibeln och framför allt av utanläsning av katekesen; 
söndagsskolan var en direkt förberedelse för nattvardsskolan och 
husförhören samt ej minst för de mycket fruktade förhör i kristen- 
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domskunskap, som föregingo varje lysning till äktenskap. I sön-
dagsskolan hade Grundfader infört det då mycket moderna 
monitörsystemet: de mera läsbegåvade pojkarna och flickorna 
skötte förhören, varför gubben själv brukade nöja sig med att 
sitta och sköta om brasan. Från Kyrkbyn berättas, att även flera 
gifta personer infunno sig i söndagsskolan; de tyckte, att det var 
roligt att höra, hur det gick för de unga. 

Till sist kunna möjligen några spridda drag ur bysko 1-
m ä s t arens personliga liv vara av intresse. Vilka äventyr 
upplevde han under sin vandrande tillvaro? Hur trivdes han med 
sitt arbete? Hur fattade han sin livsuppgift? 

För den unge, ogifte skolmästaren kändes det som ett behov att 
efter slutad skolvecka alltid bege sig till sitt hem. Dessa vandringar 
mellan skolbyn och hembyn hade ofta sina risker. Den unge lära-
ren från Rot, med tjänstgöring i Månsta, berättar om »två äventyr, 
som kunnat kosta mig livet. I forsar och ström fanns redan öppna 
rännor i älven, men vid Storbrott var älven ganska lugn, och isen 
borde ännu bära. Det var lördagsmorgon och fridag, så jag 
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traskade i väg på västra sidan ända till mitt emot Storbrott, och 
där gav jag mig ut på isen. Den var hal med små snöfläckar här 
och där. Då jag trampade på en sådan fläck, var det öppet vatten 
under den, och i nästa ögonblick var jag nere till bröstet. Om 
jag inte hade gått med armarna utsträckta för att hålla balans i 
halkan, så hade jag försvunnit under isen och varit borta. Ström-
draget hjälpte till att hålla mig liggande på rygg, iskanterna voro 
hållbara, och jag kunde med händerna skjuta mig baklänges, till 
dess jag fick upp en fot emot iskanten. En spark, och jag låg på 
bärande is. Det var rätt kallt på morgonen, och innan jag var 
hemma i Rot, hade nedre delen av mina kläder förvandlats till ett 
ispansar. Men någon förkylning blev det ej, ty jag hade ett stycke 
väg att gå från älven, och den sprang jag så raskt jag orkade. 

En lördagskväll fram på våren var jag åter på väg hem från 
Månsta. Nu var älven alldeles fri från is, och jag hade nyckeln till ett 
båthus mitt emot Storbrott, där jag skulle få låna en båt för färden 
hem och sedan tillbaka på måndagsmorgonen. Jag höll just på 
att dra ut båten, då jag fick höra ett starkt buller uppåt älven 
till. Jag skyndade fram till älvkanten och såg en hög isvägg komma 
vältrande norrifrån. Det var islossning från fjällen, och jag fick 
brått att dra in båten och stänga båthuset. Därpå klev jag upp på 
båthusets tak och satt där som en ensam kråka, medan den kilo-
meterlånga ismassan stormade förbi, kvarlämnande manshöga 
isväggar längs stränderna. Vattnet dämdes upp, så att det forsade 
kring båthuset. Men båten var i säkerhet och även jag. För mig 
återstod nu ej annat än att vänta en god stund och sedan slokörad 
traska tillbaka till Månsta och tillbringa söndagen där i stället för 
hemma i Rot.» 4  ° 

Av särskilt intresse äro berättelser av lärare, som levat in på 
1900-talet samt varit med om mera nutida förhållanden och därför 
ha haft tillfälle till jämförelse mellan gammal och ny tid på skolans 
område. Två sådana lärare ha utförligt redogjort för sina ungdoms-
minnen, nämligen Isak Per (Per Isaksson) från Blyberg och Säl 
Per (P. A. Sehlby) från Loka. 

Isak Per berättar: »Vid pingsthelgen skulle vi stå i gången i 
kyrkan och förhöras inför församlingen, och den i byskolan 
inhämtade kristendomskunskapen var bestämmande för den ord-
ning, i vilken vi skulle stå, pojkarna för sig och flickorna för sig. 
Jag fick första plats i pojkarnas rad och Skog Anna i Brunnsberg 
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i flickornas rad. Som jag hade lätt för att lära, kunde jag utantill 
rabbla upp hela innehållet i den digra förklaringskatekesen.» Per 
blev utvald att utbildas till skolmästare och sändes till en kurs i 
Mora. Där hyrde han tillsammans med fyra andra Älvdalspojkar, 
som skulle bli skolmästare, en stallsskulle i Lisselby som kvarter 
under kursen. »På hösten samma år (1868) fick jag börja som 
skolmästare för Liden och Kittan. Där hade jag skolpojkar, som 
voro nästan jämnåriga med' mig, ja, en av dem hade till och med 
samma födelseår som jag och blev sedan min beväringskamrat. 
Trots denna likhet i ålder gick mitt arbete med skolbarnen bra 
och ostört, detta tack vare att jag umgicks kamratligt med mina 
elever och därigenom vann deras kärlek och förtroende. Läsåret i 
byskolan omfattade vid denna tid 16 veckor; varje lärare och 
lärarinna höll skola i två byar med 16 veckor årligen i vardera 
byn. Hälften av lärarlönen var statens bidrag, som vi fingo ut 



406 

kontant med 75 öre om dagen; den andra hälften var byns bidrag, 
som vi fingo in natura i form av kosthållning. Varje hushåll inom 
byn skulle ge skolmästaren mat en dag i tur och ordning efter 
skolstickan. Alla husmödrar voro välvilliga och gjorde sitt bästa, 
men någon gång hände det, att då man på morgonen kom och 
frågade, om de hade fått skolstickan, så fick man höra missnöje 
med den påtvingade gästfriheten. De, som ej hade barn i skolan, 
ansågo sig ej skyldiga att ge skolmästaren någon mat. Ombyte av 
skolmästare i byarna var mycket vanligt, och utom i Kittan-Liden 
har jag varit skolmästare i Näset, Brunnsberg, Månsta-Karlsarvet, 
Gåsvarv, Garberg, Västermyckeläng och Dysberg. När jag började 
som lärare, funnos i de flesta byarna inga skolhus eller bystugor, 
utan skolan fick hållas i någon obebodd gammelstuga, där man led 
brist på både utrymme, ljus och värme.»41  

Säl Per Andersson föddes i en fattig gård i Loka år 1848. Redan 
vid 14 års ålder var han föräldralös. Vid 12 år började han försörja 
sig själv som biträde åt en kolare. Omedelbart efter konfirmationen 
blev han av prästen erbjuden tjänst som lärare. Han berättar själv 
vidare: »Allhelgonadagen hösten 1863 begav jag mig till fots till 
min plats: Nornäs, Finnmarken. Jag var klädd i mollskinnsbyxor 
med lappar på knäna, en sliten skinnpäls och ett par gamla skor, 
som ägts av min mor. Under armen hade jag ett knyte med litet 
kläder. Vänligt, ja hjärtligt togs jag emot av de goda Nornäsborna. 
Ingen såg ned på den mer än enkle blivande byskolmästaren. Den 
enda skolmateriell, som fanns i skolstugan, var ett schema och 6 st. 
Hägermans abc-böcker. Skolbarnen voro själva försedda med Nya 
Testamentet, katekesen, bibliska historien och griffeltavla. Mina 
egna kunskaper voro mycket blygsamma efter två halva terminer 
i skolan; de omfattade innanläsning, rättstavning, skrivning och 
räkning. Jag försökte, så gott jag kunde, men att undervisningen 
blev dålig var tydligt. 

Våren 1864 fick jag plats i Kåtilla. Efter skolans slut brukade 
jag sitta till långt in på nätterna vid några brinnande torrved-
stickor och söka förbättra mina kunskaper i de olika ämnena. 
Till min glädje märkte jag också, att det gick framåt för mig. 
Till slut kom examensdagen, och jag var mycket ängslig. Kyrko-
herden bevistade den, och han var en mycket barsk man. Men 
vilken högtid att minnas! Jag fick beröm. Hans ord voro ej många: 
»Fortsätt så, och du kommer att lyckas!» Vid examen satt jag 
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jämte kyrkoherden innanför ett stort bord där jag kunde gömma 
fötterna. Det var jag glad över, för min fotbeklädnad bestod av 
ett par näverskor med överläder av älghud; de voro ett arv efter 
mor, alldeles för stora för mig och nu så söndriga, att endast ena 
sidan på vardera skon höll ihop. I Kåtilla höll jag skola i omkring 
tio år och behandlades utmärkt väl av befolkningen. Aldrig kan 
jag glömma, hur gott det kändes, när mången kvällsstund förflöt 
i sällskap med någon eller några av byns bönder. Det blev en vana 
för dem att då och då tillbringa kvällen i skolstugan. 'Det är så 
roligt att ha någonstans att gå en stund', hette det. Man talade om 
nödår och bekymmer, som man knogat sig igenom. Somliga visste 
mer, och de andra lyssnade. Det var ingenting, som dessa män 
bara läst sig till, utan allt var blandat med deras egen livserfarenhet 
och vad de 'aktat efter'. Fria voro de från bitterhet och avund, 
utan att därför slöa till, tacksamma och förnöjda att det blivit 
någon råd och tygla åt> (lättat litet) , fast det sett trassligt ut 
mången gång. Och ändå, fast de stodo högt över den fattige pojken 
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i livserfarenhet och kunnighet, glömde de aldrig, att han var skol-
mästaren. Det förblev alltid obegripligt för honom själv. —1 Kåtilla 
förgick den trevligaste tiden av mitt liv som skollärare.»" 

Dessa ord äro värda att lägga märke till, ty Säl Per kom senare 
att hålla skola under förhållanden, som till det yttre voro ojäm-
förligt mycket gynnsammare och modernare. Var och en, som själv 
upplevt gemenskapen mellan föräldrar, barn och lärare i en liten 
skola och en liten bygd, förstår honom emellertid. 

Mickel Per Ersson i Evertsberg visar oss ett till det yttre dystert 
människoöde fyllt av inre liv. När Per ännu var så liten, att han 
måste bäras i bög, skulle hans föräldrar långt bort till ett änge 
för att slå. När den lille placerades i högen, hade han utan att 
modern märkte det fått ena benet ihopkrökt vid knäet, så att han 
kom att sitta på detta ben. Han grät väl en stund, men småningom 
domnade benet, och modern trodde, att allt var gott och väl. Det 
var lång väg att gå till änget, och när Per vid framkomsten till 
slogboden togs upp ur bögen, var benet förtvinat, och hela sitt liv 
förblev han ofärdig och fick gå med träben. Hans lyte gjorde, att 
han kom att ägna sig mycket åt läsning, och med tiden skaffade 
han sig en ganska betydande boksamling. Några år före hans död 
brann emellertid hans stuga i Mångsbodarna ned, och större delen 
av boksamlingen gick förlorad. Även på tekniskt område var 
Mickel Per en ovanligt kunnig man, och många vattutröskar och 
husbehovssågar uppfördes i enlighet med hans råd och anvis-
ningar. Som skolmästare var han mycket anlitad; utom i sin 
hemby höll han skola i Dysberg och Månsta." Om hans död 
berättar en präst, som under hans sista tid tjänstgjorde i Älvdalen: 
»Den gamle byskolmästaren Mickel Per låg på sitt yttersta. Han 
hade undervisat många till rättfärdighet, inte bara i yngre dagar 
i skolan, utan också senare, då han samlade den vuxna befolk-
ningen, särskilt i fäbodarna, till andaktsstunder på söndagarna. 
Därvid hade han till god hjälp vid psalmsången sitt kära psalmo-
dikon. Sedan långt tillbaka gick han på träben: Nu hade det blivit 
kallbrand i det sjuka benet, och han förbidade slutet. Han låg 
sjuk i ett fähus i Dysberg och hade skickat bud, att han önskade 
få nattvarden. Jag åkte upp till Dysberg tillsammans med min 
hustru. Fähuset, där han låg, var ljust och rymligt och synnerligen 
väl hållet. Där mitt under kreaturens bölande och naturliga för-
rättningar firade vi nu, tre själar, Herrens heliga måltid, och sedan 
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Mickel Per Ersson. 
(Hemb.) 

sjöngo vi psalmer till Herrens ära och spelade på psalmodikon. 
Jag har varit med om många mäktiga och gripande nattvards-
gångar, men knappast om någon, som varit präglad av mera 
samlad innerlighet och högtid. »44  

Om den nutida storstadsläraren i sitt skolpalats skulle råka läsa 
den skildring av byskolan och byskolmästaren, som här givits, ser 
han nog på sin yrkesbroder och hans skola med medlidsamt förakt. 
Och om man ser endast till det materiella, har han givetvis rätt. 
Men det finns ju också andra synpunkter att gå ut från vid 
jämförelsen mellan förr och nu. Byskolmästaren kunde t.ex. med 
visshet se fram emot, att hans elever så gott som hundraprocentigt 
blevo dugliga, nyttiga samhällsmedlemmar, under det att ung- 



410 

domen från storstadsskolan, alla ytterligt förfinade uppfostrings-
metoder till trots, obönhörligen kommer att till en för varje år 
alltmera växande procent utgöras av människor, som bli en börda 
och ett obehag för samhället. Men voro de verkligen så genom-
gående präktiga, de unga människor, vilkas enda »lärdom» erhål-
lits i byskolan? Jo, vi ha ett alldeles avgörande bevis härför. Flera 
hundra enbart byskoleuppfostrade dalamän och dalakvinnor be-
gåvo sig under årtiondena omkring mitten av 1800-talet till Förenta 
staterna. Hit samlades fattigt folk från alla delar av Europa, och 
här ha vi sannerligen jämförelsematerial. Var och en vet, att alla 
omdömen om de svenska pionjärerna i Amerika sammanfalla i 
detta: inga märkliga begåvningar på teoretiskt eller politiskt om-
råde, men stillsamma, arbetsvilliga och arbetsdugliga människor, 
med ett ord: i hög grad önskvärda medborgare. 

Byskolmästarens uppfostringskonst och allmänna kunnighet 
voro ju i allra enklaste laget, och han var ofta behäftad med starkt 
framträdande mänskliga svagheter. Hur kunde det då komma sig, 
att många av de problem, som vår sönderslitna tid förgäves arbetar 
med, i den gamla byskolan löste sig med en sådan enkelhet och 
självklarhet? Förklaringen kan enligt mitt förmenande å ena sidan 
vara den, att läs- och skrivkunnighet önskades av alla, såväl 
gamla som unga, vilka törstade efter kunskaper, men den kan 
och bör å andra sidan framför allt ses däri, att byskolmästaren så 
helt var bonde, och inte annat än bonde. Både han, föräldrarna 
och barnen levde i och omslötos av den mäktiga, stilstränga lands-
bygdskultur, som ännu under 1800-talets förra hälft ej ens börjat 
gå sin upplösning till mötes, där allt var enkelt, stort och fast: tro, 
sed och livsföring. 

Det har i våra dagar blivit ett mod bland forskare, vilkas 
själ helt lever i den moderna storstaden, och bland andrahands-
kunniga tidningskåsörer att förklara den bild av den förindustria-
listiska bondekulturen, som många av oss målar, för en falsk 
idealiserande vrångbild, född av avståndet från den gamla tiden 
och av vår olyckliga tidsålders längtan tillbaka till en mindre 
nervförstörande, mindre jäktande tid. Det må då till slut tillåtas 
mig att citera ett samtida vittne, som under inga förhållanden kan 
misstänkas för partiskhet. Det är en fransk aristokrat, som genom 
1789 års revolution fördrivits från sitt fosterland, och som i flera 
år omkring sekelskiftet 1800 bodde i Dalarne." Han gör en järn- 
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Upp mil-l6 bjärgum og Äl-ve-kis stran-dum, 	dar i so frekt no fuåk, 

förelse mellan det dåtida herrskapslivet i Dalarne, sådant det levdes 
av de kyrkliga och världsliga ämbetsmännen, och den kompakta 
bondekultur, som omgav prästgårdarna och de övriga boställena. 
Hans ord ha inte så litet att ge oss: Nästan alla de personer, som 
inneha ämbeten i denna provins, äro främlingar. Det är ett ganska 
märkligt förhållande, att i ett landskap, där det lever en befolkning 
på mer än 100 000 människor, och där ej så få bönder äro tämligen 
välbärgade, det inte finns en enda familj, som tänkt på att låta 
någon av sina ungdomar komma upp ur bondeklasseh, vilket 
medför, att myndigheterna för alla sysslor, som fordra skriv-
kunnighet, måste begagna sig av personer från andra trakter. 

Dalkarlarna kalla alla dessa ämbetsmän knappherrar (Älvdals-
målets kniepaka111) och ha i grund och botten en ganska ringa 
vördnad för dem. Dessa knappherrars utseende och sätt att leva 
skiljer sig i mycket hög grad från den infödda befolkningens. 
Dalkarlarna äro olärda, men präktiga människor, grova och hård-
föra, verksamma och arbetsdugliga, med kraftig kroppsbyggnad 
och ståtlig hållning. Ämbetsmännen kunna visserligen läsa och 
skriva, men de ha skapat sig en mängd nya behov, som göra dem 
svaga, vekliga och lättjefulla. Ofta tillbringa de hela dagen med 
att dricka öl, röka, prata om struntsaker, kyssa fru prostinnans 
hand och fjäska för prosten. Vid minsta kroppsrörelse svettas de; 
knappast våga de gå ut om solen bränner litet hett, och oupphör-
ligen måste de styrka sig med en sup brännvin. Mellan sina otaliga 
måltider gå de oupphörligen och läska sig i den väldiga dricks-
kannan med öl, och ständigt ha de pipan i munnen, de lägga sig 
till sängs med den, och de somna rökande. 

Om jag finge välja mellan att vara bonde i Dalarne eller att 
vara en av dessa knappherrar, skulle jag inte tveka ett ögonblick.» 

Så skriver år 1801 den franske greven, som tydligen såg med 
egna ögon på saker och ting. Han uttalar, som vi sett, sin beundran 
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för dalkarlarnas hårdförhet, ståtliga hållning och arbetsamhet. 
Han kunde gärna ha tillagt några ord om deras vänlighet och 
gästfrihet. Om de egenskaperna talar i stället en visa på Älvdals-
mål, sjungen åtminstone i tvåhundra år: 

Upp mild bjärgum 
o Dalöves strandum 
wa so frekt no fuok, 
add so guo no mjok. 
Warum dar o wermdum uos 
og olde farum diedd. 



NOTER 

FÖRKORTNINGAR 
DHT 1. Dal. Hemb. Tidskr.=Dalarnas Hemb.-förbunds tidskrift 1921-30. 
Forsslund=Forsslund, K. E., Med Dalälven från källorna till havet I—III 

1919-39. 
LÄlvd.=L. Levander, Livet i en Älvdalsby. 1914. 
Skansvakten= Skansvakten, Elfdalens Hemb.-förenings midsommartidn. 1916—. 
ULMA=Uppsala Landsmålsarkiv (siffrorna beteckna accessionsnummer). 
ODB=L. Levander, övre Dalarnes Bondekultur, delarna 1—III. 

Första kapitlet 
NYODLARE OCH NYBYGGARE 

1  Avskr. av utgivaren efter protokollsboken I 1 b, blad 44 i Kyrkoarkivet. 
Avskr. av J. Frost, ULMA 8158. 

3  Jfr Åke Holmbäcks fackjuridiska utredning, Uppkomsten av kronans 
anspråk på skog inom Älvdalens socken (1934) s. 69 ff. 

4  Avskr. av J. Frost, ULMA 8158. 
5  Holmbäck a.a., s. 69 f. (jfr s. 70, not 1). 

Avskr. av J. Frost, ULMA 8158. 
7  Se J. Back i Skansvakten nr 30, s. 15 ff. 

Se J. Back i Skansvakten nr 30, s. 19 f. 
Dofs Olof Eriksson, ULMA 18562. — Odlaren hette Spilå Jannes från 

Kåtilla. Begav sig till Stockholm, där han drabbades av koleran o. avled. 
1° Cit. efter Eli Heckscher, Svenskt arbete och liv (1914) s. 198. 
11  Förf. är Advokatfiskalen Riickerschöld, och resan gjordes på uppdrag 

av Kommittén till Dalortens upphjälpande (Gammalt och nytt från Dalarne 
VII (1937), s. 210). 

12  Läsning i blandade ämnen III (1799). 
13  Jfr Holmbäck a.a., s. 68, not 2. 
14  Bl.a. bröderna Gahn i Tvenne Dalaresor 1765, 1799 (Falun 1909), s. 32. 
15  Skansvakten nr 34, s. 9. 
1° Economiska Annaler 1807, I 28. 
17  Tidn. f. Fahlu Län och Stad 1844, nr 15. 
14  Tidn. f. Fahlu Län och Stad 1845, nr 12. 
1° Statistiken här ovan enligt Ewert Ahs i Skansvakten nr 33, s. 27 ff. 
2°  Ewert Åhs, Skansvak ten nr 34, s. 10. 
21  Ewert Åhs, Skansvakten nr 33, s. 29. 
22  J. Back i Skansvakten nr 30, s. 19 f., och nr 33, s. 7 ff. 
23  Jfr Heckscher a.a., s. 331 ff. 
24  Se kap. Smeder. 
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25  Staffan Lars Persson i brev till J. Back. 
26  Kronojägaren Carl Sjursvens. 
27  G. Schröder, Minnen från mitt jägarlif (1919), s. 27. 
28  ULMA 301: 2. 
29  ULMA 396: 13. Jfr också Dal. Hemb. Tidskr. 1922, s. 184 f. 
3° Staffan Lars Persson. 
31  Dofs Olof Eriksson. 
32  J. Back, ULMA 19511. 

Skansvakten nr 26, s. 14. 
" Om de permanenta anordningarna på ett fiskeläge, se ()DB I 53 ff. 
35  0. Veirulf, Skogarnas utnyttjande i Älvdalen (Geographica nr 5. 1937), 

s. 24 f. — Jfr kartan i bokens slut. 
38  L. Levander, Livet i en Älvdalsby (1914), s. 56. 
37  K. E. Forsslund, Transtrand, s. 81 f. 
38  Se kartan i bokens slut (väg nr 48). 
39  Se kap. Laggare. 
48  Holmbäck a.a., s. 66 ff. 
41  Dofs Olof Eriksson, ULMA 18562. 
42  Detaljerad beskrivning av odlingsarbetets teknik ges i ()DB I 351 ff. 
43  Om läggnät, se ()DB I 117 f.; om dragnät 121 f.; om varpnät 122 ff. 
44  Se ()DB I 86 ff. 
45  Se ()DB I 64 f. 
" Dofs Olof Eriksson, ULMA 18814. 
47  Om dess teknik, se ODB 116 ff. 
48  Dofs Olof Eriksson, ULMA 18422. 
4°  Dofs Olof Eriksson, ULMA 18422. 
" J. Back, ULMA 19511. 
51  Se kap. Laggare. 
52  Dofs Olof Eriksson, Älvdalens Församlingsblad 1944, nr 4, s. 4; ULMA 

18422, 18562. 
53  Sakuppgifterna från Dofs Olof Eriksson, ULMA 18562. 
" Efter Dofs Olof Eriksson i Skansvakten nr 21, s. 22 f. 

Holmbäck a.a., s. 75 f. 
56  K. E. Forsslund, Transtrand, s. 82. 
57  J. Back, ULMA 19511. 
38  Om Skord Anders Persson, som år 1837 flyttade till nybygget Gårdsjö-

berget i Graninge socken i Ångermanland, se K. Trotzig i Dal. Hemb. Tidskr. 
1923, s. 95. 

" Ribb Anna (Anna Rothman); se Skansvakten nr 22, s. 10 ff. 
80 Om Embriks, se E. Modin, Härjedalens ortn. o. bygdesägner (1911), s. 143 f. 
81  Kap. Herrarbetare. 

Andra kapitlet 
VALLHJON 

1  von Unge, Vandring genom Dalarne 1829 (1829), s. 18. 
2  Paul Du Chaillu, Midnattssolens land II (1833), s. 316. 
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3  Det bör framhållas, att här endast år fråga om livet i långfäbodarna 
och alltså ej om gemensamhetsvallningen vid byarna och i hembodarna. 

4  Det älvdalska ordet (h)äd är inte alls detsamma som hed. Snarare är 
det släkt med ordet hceä i den gamla isländskan, vilket betyder 'höjd, förhöjning 
i landskapet', och norskans hce(d) 'hoifjeldsvidde'. — Härom väntas en mera 
ingående utredning av arkivarien vid Sv. Ortnamnsarkivet, fil. 'lic. Helge 
Lindberg. 

V. Olsson, ULMA 10149. 
Jfr ODB I 154 ff. 

7  Planritning till en dylik kombination av eldhus och mjölkstuga finns i 
()DB III 190 (fig. 207). 

8  J. Frost, Skansvakten 1944, s. 37. 
Jfr Levander, Livet i en Älvdalsby, s. 60 f.; ODB 1168 ff. 

lo Se Veirulf, Skogarnas utnyttjande s. 15, med en mycket upplysande karta, 
vilken dock endast omfattar det område, som senare blev kronoparken. 

ii V. Olsson, ULMA 10149. — De älvdalska namnen i denna uppräkning 
återfinnas på kartan i följande riksspråksformer: Rälldalsheden (-häden, se 
not 4 ovan), Vargmyren, Munkheden (-häden), Välingen, Knausåsen, Rällan, 
Randåsen och Balser. 

12  Helge Lindberg, Växter och ortnamn i Älvdalens socken (Ortnamnssäll-
skapets i Uppsala årsskrift 1944). Intressant är att jämföra Lindbergs uppsats 
med en liknande utredning, som Niss Hjalmar Matsson gjort för Särna och 
Idre (Särna—Idre 300 år (1945), s. 275 ff.). 

13  Om detta ords betydelse, se CoDB I 150. 
14  V. Olsson, ULMA 10149. 
16  Jfr Holmbäck, Uppkomsten, s. 39, särskilt not 5. 
16  Anna Dalborg, ULMA 18550. 
17  Skansvakten 1943, s. 39. 
18  I domböckerna vedertagen term; benäget meddelande av rektor S. Solders. 
19  Skansvakten 1930-1931, s. 20. Liknande ämnen i Skansvakten 1942, 

ss. 41 och 47. 
20  V. Olsson, ULMA 9365. 
21  V. Olsson, ULMA 10149. 
22  L. Levander, ULMA 396: 13. 
" V. Olsson, ULMA 9846. 
24  Skansvakten 1929, s. 31. 
" V. Olsson, ULMA 9365. 
26  Anna Dalborg, ULMA 18550. 
27  Skansvakten 1923, s. 13. 
28  Anna Dalborg, ULMA 18550. 
29  L. Levander, ULMA 301: 2. 
39  L. Levander, ULMA 396: 13. 
31  L. Abs, ULMA 2310: 1. 
32  L. Levander, ULMA 302: 2. 
33  V. Olsson, ULMA 10149. 
34  Erixon-Wallin, Sv. Kulturbilder, Ny följd VII (1937), s. 37 ff. 
85  Se Sig. Erixon, a.a., s. 41 ff. 
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36  L. Ålis, ULMA 2497: 1. 
37  Skansvakten 1919, s. 3. 
38  L. Levander, ULMA 302: 2. 
" V. Olsson, ULMA 9844. 
49  L. Åhs, ULMA 2214: 2. 
41  L. Åhs, ULMA 2462: 1. 
42  Skansvakten 1919, s. 3. 
43  L. Levander, ULMA 396: 13. 
44  L. Levander, ULMA 396: 12. 
45  L. Åhs, ULMA 2214: 2. 
46  L. Levander, ULMA 301:2. 
47  Insatt i sitt folkloristiska sammanhang finns han beskriven i Ella 

Odstedts förträffliga bok Varulven i svensk folktradition (1943), s. 34, 53, 175. 
48  V. Olsson, ULMA 11625. 
49  J. Frost, ULMA 5931. 
50  L. Levander, ULMA 302: 2. 
51  L. Levander, ULMA 339: 5. 
52  L. Levander, ULMA 396: 13. 
" L. Levander, ULMA 301: 1. 
" Ewert Åhs i Skansvakten 1948, s. 28. 
55  V. Olsson, ULMA 10149. 
" Se L. Levander, Våmhusfjärdingen (1944), s. 28 f. 
57  L. Levander, ULMA 396: 13. 
" Skansvakten 1919, s. 2. 
59  Skansvakten 1923, s. 14 (starkt förkortat). 
60 V. Olsson, ULMA 9846. 
" L. Levander, ULMA 339: 5. 
" Se härom J. Frödin, Zentraleuropas Alpwirtschaft I (1940), ss. 4 ff., 

29 ff., 97 ff., 275 ff. samt flerstädes även i del II (1941). 
" L. Levander, ULMA 396: 14. 
64  J. Frost, ULMA 12519. 
65  5. Solders, ULMA 18561. 
66  J. Frost, ULMA 10083. 
67  V. Olsson, ULMA 10149. 
68  Anna Dalborg, ULMA 18550. 
66  J. Frost, ULMA 5931. 
7°  L. Åhs, ULMA 2214: 2. 

Tredje Kapitlet 
HUSMÖDRAR 

1  v. Unge, Vandring genom Dalarne, s. 42. 
2  J. Engström, Resa genom södra Lappland etc. år 1834, del 11 (1836), s. 96. 
3  Se t.ex. ()DB III 63 ff. 
4  R. Dybeck, Om Dalarne I (1918), s. 20 ff. 
0  Tidning för Fahlu Län och Stad 1847, nr 31. 
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Peasant Life in Sweden (1870), p. 372. 
7  Peasant Life in Sweden, p. 361. 

L. Wåhlstedt i DHT 1922, s. 156 ff. 
Särskilt vid tillfälle, då någon vallkulla ville ge sin fästman en liten 

takkuosst. Meddel. av J. Back. 
" J. Frost, ULMA 11873. 
12  Tryckt under rubriken »Dalarnes uppodling och econorniska förbättring» 

i Economiska Annaler 1807, band I, s. 48 f. 
" E. M. Arndt, Reise durch Schweden 11 (1806) 276. 
" Underdånig Berättelse om Stora Kopparbergs Län, s. 23. 
14  Se ÖDB I 309 ff., 316 ff., 320 ff.; III 477 ff. 
15  L. Wåhlstedt a.a., s. 157. 
" L. Åhs, ULMA 2310: 1. 
17  Ola Bannbers och Lennart Wåhlstedt. 
19  ÖDS III 450 ff. 
19  F. Rombo, ULMA 15615. 
20 J. Frost, ULMA 8770. 
21  Benäget meddelande av fru Anna Dalborg. 
" Lloyd a.a., p. 366. 
23  J. F. Angerstein i Kongl. Patriot. Sällsk. Handl. III (1774), s. 257. 
24  Anna Dalborg, ULMA 18551. 

L. Malmberg, ULMA 14477. 
26  F. Rombo, ULMA 12582. 
27  J. Frost, ULMA 10436. 
25  Anna Dalborg, ULMA 18551. 
29  Enligt J. Back berättat av Spritt Lotta är 1923. 
3°  Anna Dalborg, ULMA 18551. 
31  L. Åhs, ULMA 2462: 1. 
32  L. Åhs, ULMA 2310: 1. 
33  L. Abs, ULMA 2214: 2. 
34  L. Åhs, ULMA 2310: 1. 
35  V. Olsson, ULMA 11625. 
3°  L. Åhs, ULMA 2214: 2. 
37  Anna Dalborg, ULMA 18551. 
39  V. Olsson, ULMA 9841. 
39  L. Levander, ULMA 396: 13. 
4°  L. Åhs, ULMA 2214: 2. 
41  V. Olsson, ULMA 9841. 
42  J. Frost, ULMA 9571. 
43  Skansvakten 1948, s. 37. 
44  Av verbet demba(-d). 
45  L. Åhs, ULMA 2214: 2. 
a° V. Olsson, ULMA 9841. 
47  L. Åhs, ULMA 2310: 1. 
48  J. Frost, ULMA 9571. 
49  L. Åhs, ULMA 2462. 
5°  V. Olsson, ULMA 9626. 

27 
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51  y. Olsson, ULMA 9843. 
52  J. Frost, ULMA 8236. 
53  Skansvakten 1936, s. 6. 
" Skansvakten 1930-1931, s. 23. 

Skansvakten 1949, s. 8. 
56  J. Frost, ULMA 8236. 
52  J. Frost, ULMA 8735. 
58  V. Olsson, ULMA 11625. 
" J. Frost, ULMA 7902. 
" Gammalt och nytt från Dalarne I (1923), s. 39. 
61  J. Frost, ULMA 8770. 
62  Anna Dalborg, ULMA 18551. 
63  Jfr dock på »svenska): Från en faller 'bönor', från den andra 'korvar', 

från den tredje flytande, men det värsta är, att de inte göra ifrån sig hemma, 
utan gå till Ribb(gården) och kacka i deras dyngstack. 

64  övers.: Mats (1. Amats?) Hinderson (?) har gjort denna skålen. Hyke-
(1. Äyke-) byn (?), datum den 9 september, huggit i Persgrav utav stubben, 
anno (år) 1704. Ä, Gud give, att den vill vara full och aldrig gärna tom med 
god, skön och söt (älvd. syöt) grädde (älvd. plur. flåtär). Sedan (älvd. se ) 
vore det mycket (älvd. mittjiä) bra (älvd. we!). — Ang. andra runinskr. o. 
runor, se uppsatser av J. Bathius, L. Levander o. A. Noreen i Fornvännen 
1906 o. 1910. 

65  L. Levander, ULMA 301: 2. 
66 Skansvakten 1942, s. 17. 
62  L. kis, ULMA 2214:2. 
68  Skansvakten 1926, s. 22. 
69  Meddelande av dr Fredrik Clason. 
29  J. Frost, ULMA 12519. 
71 Skansvakten 1927, s. 22. 
22  L. Levander, ULMA 396: 13. 
23  L. Levander, ULMA 301: 2. 
24  Gammalt och nytt från Dalarne IV (1929), s. 118. 

Fahlu Tidning 1838, nr 9. 
" Holmbäck a.a., s. 274 f. 
22  Tidn. för Fahlu Län och Stad 1840, nr 13. 
28  Sebell, Något om Dal-Almogens Samhällstillstånd, Uppsala 1838. 

Fjärde Kapitlet 
SMEDER 

1  Ewert Ähs. — Jfr ODB II 41 ff. 
2  S. Solders, Älvdalens sockens historia III (1946), s. 15 ff. — Jfr öDB II 

82 ff. (det tekniska). 
3  Dagbok (uppl. 1910), s. 175. 
4  Om övergången från myrjärn till bruksjärn redan vid början av 1800-talet, 

se E. Hagström hos Solders a.a. 11 (1939), bil. s. XV, och III, bil. s. XIV och XVI. 
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5  Anna Dalborg, ULMA 19230. 
6  E. kis, ULMA 18258. 
7  J. Frost, ULMA 9392. 

Se ()DB 11 115 ff. 
9  Skildringen av smidet i Brunnsberg vilar på anteckningar av Otto Back 

(ULMA 18753), Filip Rombo (ULMA 13615, 13651, 13657, 13658, 13659) och 
Ewert Ahs (ULMA 18258). 

10  a.a., s. 175. 
ii Jfr S. Solders a.a. III 46 ff. 
12  J. Tenn, ULMA 18072. 
13  E. Abs, ULMA 18258. 
14  ()DB II 89 ff. 
15  Se ()DB 11 100 ff. 
16  G. Schröder, Minnen från mitt jägarlif (1919), s. 21. 
17  Gammalt och nytt från Dalarne II 46. 
19  Om kopparpannan, se CIDB III 448. 
19  Jfr CoDB II 88 f. 
29  Skansvakten 1942, s. 23. 
21  Jfr Solders a.a. II 22. 
22  Om denna teknik, se C5DB II 92 ff. 
23  Fornvårdaren IX 16. 
24  En och annan av dem kunde också »förgöra» bössor, vars skott hördes 

långt ute i skogen. Sådan konst kände både Elg Per o. Tommos And. Anders-
son. Meddelat av Johan Ersson Tenn. 

" Om Martis Eriks bössmakeri, se Vägvisaren för Rots Skans (1922), s. 167 ff. 
26  Skildringen av Byss Lars vilar på anteckningar av J. Frost (ULMA 8290, 

9572), L. Levander (ULMA 301:2) och L. kis (ULMA 2462: I) samt på upp-
satser i Skansvakten 1922, s. 9, och 1935, s. 29. Att detaljer i Byss Lars öde 
kunna ha förväxlats i traditionen och byggts ut av gängse övertro, får man 
förutsätta vara av alla förståeligt. Minnesgoda personer tro sig veta, att det 
här kan vara fråga om två personer, fadern Byss Lars, den verklige storböss-
smeden (1718-85), och sonen Byss Lars, den folkskygge och egendomlige, 
som tog sitt liv (1748-1802). Enl. benäget meddelande av Anders Andersson. 

27  Jfr A. Pers, Gamla papper angående Mora socken (1927), s. 186. 
28  Ett flertal exempel på Tommos Pers affärskorrespondens och andra 

transaktioner finnas i Skansvakten 1940, s. 22, 23 och 31. 
29  Skildringen av bössmederna i Evertsberg vilar på anteckningar av F. 

Rombo (ULMA 12476) och J. Tenn (ULMA 18072). 
39  Om denna marknad, se Levander, Våmhusfjärdingen s. 43 f. Jfr Skans-

vakten 1946, s. 57 o. B. Lindén, Dalska namn o. ordstudier I: 1 (1947), s. 71 ff. 
31  Daniel Tilas, Curriculum vit x (Rig XIII 92. 1930). 
32  T. Gjone, Grundset Marked (1922), s. 72. 
33  af Nordin i Economiska Annaler 1807, band I, s. 50. 
34  Ungdomsresor 11 (1929), s. 54. 
35  Skansvakten 1934, s. 18. 
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36  T. Gjone a.a., s. 91. Jfr också S. Solders III 17 f. Tyvärr äro Schröder-
stierna Rinmans uppgifter (smide i Venjan) knappast tillförlitliga. 

37  J. Frost, Skansvakten 1944, s. 17; S. Solders a.a., s. 24. 
38  Otto Back, ULMA 18753. 
39  E. Ähs, ULMA 18258. 
4°  Anna Dalborg, ULMA 19320. 
41  E. Ahs, ULMA 18258. 
42  Enligt ben. meddel. av E. Ähs. 
63  L. Malmberg, ULMA 14477. — Se äv. s. 300. 
44  Skansvakten 1944, s. 17. 
45  Dalmålsordboken, art. leva. 
46  Brev från fil. dr Levi Johansson. 
47  Levi Johansson, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken, s. 263 f. 
" B. Beckman, Dalupproret 1743 (1930), s. 24, not 1. 
49  S. 60. 

Solders a.a. III 21. 

Femte Kapitlet 
VÄVSKEDSMAKARE 

1  Dagbok (uppl. 1910), s. 175. 
A. Nygård ULMA 9124: 2. 

3  Uppgifter om yrkesfördelningen i Älvdalens träarbetande byar ha lämnats 
av F. Rombo, J. Frost och A. Nygård. 

Om det tekniska, se ODB II 175 f. 
5  J. Frost, ULMA 5923; F. Rombo, ULMA 18971. 
6  Skansvakten 1946, s. 27. 
7 Å. Holmbäck, Uppkomsten etc., s. 44, not 5. 
8  Om dessa arbetsmoment, se ODB 11 175-180. 
9  Veirulf, Skogarnas utnyttjande, s. 35. 

" F. Rombo, ULMA 18971. 
Ewert Älis, ULMA 21930. 

12  R. Dybeck, Om Dalarne II 68. 
13  Om det tekniska, se ()DB 11 178. 
14  F. Rombo, ULMA 18971. 
15  Se Levander, Våmhusfjärdingen, s. 146 f., 182 f. 
" Underdån. Berättelse om Stora Kopparbergs Län 1822 (1823), s. 60. 
17  Kon. Bef. Berätt. 1856-1860, s. 12 f. Rektor S. Solders har benäget 

påpekat denna uppgift. 
18  Ewert Älis, i Mora Tidning 1/11 1946. 
19  Uppgifter om de älvdalska vävskedsmakarnas försäljningsområden ha 

lämnats av Dofs Olof Ericksson (ULMA 19395), F. Rombo (ULMA 18971) och 
J. Frost (ULMA 5923). 

99  Uppgifter om vävskedsmakarnas handelsfärder ha lämnats av F. Rombo 
(ULMA 18971), J. Frost (ULMA 5923) och L. Ähs (ULMA 18259). 
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21  Skansvakten 1946, s. 19. 
22  Uppgifter om vävskedsmakarnas öden och äventyr under färderna ha 

lämnats framför allt av Ewert Åhs (ULMA 18259 och 18515), men även av 
J. Frost och F. Rombo. 

23  Uppgifter om vävskedsmakarnas inko mster ha lämnats av J. Frost 
(ULMA 5923) och F. Rombo (ULMA 18971). 

Sjätte Kapitlet 
LAGGARE 

1  Historiola lingvae dalekarlicae, p. 54. 
2  Anders Pers, Gamla papper, s. 78. 
3  Solders, Älvdalens Sockens Historia I (1936), s. 47. — Åke Holmbäck, 

Uppkomsten av Kronans anspråk, s. 44, anser, att laggkärlstillverkning i varje 
fall icke började senare än i slutet av 1600-talet — något som uppenbarligen 
är en för sen tidpunkt. 

4  °DB 11 164 ff. 
5  Daniel Tilas (Rig XIII 92). Jfr Veirulf, Skogarnas utnyttjande 34. 
6  0. Veirulf, Skogarnas utnyttjande, s. 34. 

Skansvakten 1828, s. 8. 
8  De flesta uppgifterna om täljskålen och täljeldhuset ha antecknats av 

J. Tenn (ULMA 17988). 
9  Anteckningarna om kärlvedsägen ha gjorts av A. Nygård (ULMA 

9124: 2), F. Rombo (ULMA 16960) och framför allt av J. Tenn (ULMA 17988). 
1° Uppgifter om laggningsarbetet hemma i stugan ha lämnats av Dofs Olof 

Eriksson (ULMA 3517), J. Tenn (ULMA 17988) och 0. Westerlund (ULMA 
14478). 

11  Skansvakten 1942, s. 19. 
12  Beckman, Dalupproret 1743. 
13  E. M. Arndt, Resa II 189 (benäget meddelande av rektor S. Solders). 
14  Uppgifter om älvdalslaggarnas färder ha lämnats av J. Back (ULMA 

19511), Dofs Olof Eriksson (ULMA 3517), J. Tenn (ULMA 17988) och E. Åhs 
(ULMA 19290). 

15  Skansvakten 1942, s. 47. 
16  Samtliga uppgifter om förberedelserna till laggkärlsresan vila på anteck-

ningar av J. Tenn (ULMA 17988.) 
17  J. Tenn, ULMA 17988. 
18  Skansvakten 1928, s. 27. En variant, förlagd till Bergslagen, återfinnes 

i Skansvakten 1940, s. 13. 
19  J. Tenn, ULMA 17988. 
29  F. Rombo, ULMA 13345. 
21  af Nordin i Economiska Annaler I 50. 
22  J. Tenn, ULMA 17988. 
23  E. Ohnell, ULMA 571: 1 a. 
24  Bröderna Gahn (Tvenne Dalaresor, s. 35). 
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25  Underdånig Berättelse, s. 59. 
26  J. Tenn, ULMA 17988. 

Meddel. av S. Solders. 
" 0. Westerlund, ULMA 14478. 
28  Meddel. av S. Solders. 

Sjunde Kapitlet 
FORKARLAR 

1  F. Rombo, ULMA 13621. 
Levander, Livet i en Älvdalsby s. 39. 

3  de Bougenet de Latocnaye, Promenades d'un Frainais (1801), p. 262, 265. 
Det berg den franske resenären besteg kan ha varit ett av dessa tre: Skärklitt, 
Käringberget eller Navardalsblecket. Meddel. av Dofs Olof Eriksson. 

4  E. M. Arndt, Reise durch Schweden II 258, 260. Mestadels förhöll det 
sig dock så, att träd, som på våren fälldes för barktagning (läpur), på vintern 
hemkördes till ved. Av de grövre stockarna kunde man även timra foderhus. 
Meddel. av And. Andersson. 

5  v. Hallberg-Broich, Reise durch Skandinavien 1817. (1820.) 
6  Linnerhielm, Bref under resor i Sverige I (1797), 91 ff. 
7  v. Unge, Vandring genom Dalarne 1829, s. 25. 
8  Veirulf, Skogarnas utnyttjande i Älvdalen före storskiftet (Geographica 

5), s. 36 f. 
Så t.ex. Halcks karta från 1847 (Hesselman i NoB 1930, s. 21). 
Hesselman 1.c. 
Ewert Ähs. 

la G. Murelius i Sv. Vägfören. Tidskr. 1933, s. 219. 
13  Niss Hj. Matsson i Särna-Idre, s. 290. 
11  Ewert Ähs, ULMA 19290. 
15  Tidning för Fahlu Län och Stad 1848, nr 7. 
16  Et handelshus på Reoraas gjennom 150 år, Trondheim 1950. 
17  Hj. Leonardsson i Särna—Idre 300 år, Falun 1945, s. 152 f. 
18  Tidn. f. Fahlu Län och Stad 1839, nr 5. 
19  Tidn. f. Fahlu Län och Stad 1841, nr 2. 
20  Tidn. f. Fahlu Län och Stad 1840, nr 27. 
21  G. Murelius a.a. 218 f. 
22  A. Andersson i Holen. 
33  Det uppges även, att man på »bindstocksrotan» hängt spannen i sin 

spannrem. I spannen förvarades då brännvinsflaskan. Meddel. av Dofs Olof 
Eriksson. 

21  Avskrift av E. Ähs ur M. Leighs arkiv. 
25  Skansvakten nr 15-16, s. 23. 

ULMA 8118. 
27  Skansvakten nr 15-16, s. 10 f. 
28  G. Murelius i Sv. Vägfören. Tidskr. 1933, s. 221. 
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29  E. Ähs, ULMA 19290. 
" Skansvakten nr 29, s. 55. 
31  J. Frost, ULMA 14194. 
32  Skansvakten nr 12, s. 28. 
33  Gustaf Schröder, Tjugo år i Dalarne, s. 46 f. 
31  Efter Skansvakten, nr 31, s. 43. 
35  Efter Ewert Ahs, ULMA 19290. 
36  G. Murelius, Sv. Vägfören. Tidskr. 1933, s. 221; E. Ähs, ULMA 19290. 
37  Enligt Anders Staffansson vilade forkarlarna på följande platser på 

sträckan Älvdalen—Röros: Hållstugan, Skärtjärn, Hållbovallen, Rånäs, Särn-
stugan (Skrick), Getsjön, Peranders, Gammalsäter, Särna, Idre, Grötholen, 
Drosbacken, Lillälgssjön, Storbo, Flötningen, Lillbo, Drevsjöhytten, Fämund, 
Sorken, Storbäcken, Sätern, Mittdala, Mogård, Hällan vid Siksjön, Korssjön, 
Sevatdalen, Röros. Meddel. av J. Back. 

38  Den senare dock ursprungl. krog. Meddel. av Staffan Lars Persson. 
39  De allra flesta uppgifterna om forfärderna i Särna, Idre och Norge här-

röra från Ewert Ahs (ULMA 19290), som själv färdats den gamla forvägen. 
3° Skansvakten nr 21, s. 11. 
11  Se härom B. Lin~ i Skansvakten nr 21, s. 19. 
12  Meddel. av Anders Andersson i Holen. 
13  K. E. Forsslund, Falun I 79. 
" Fahlu Tidning 1838, nr 16. 
15  Gammalt och nytt från Dalarne I (1923), s. 94. 
16  Gammalt och nytt från Dalarne IX (1944), s. 17. 
17  Gammalt och nytt från Dalarne III (1927), s. 78 f. 
18  K. E. Forsslund, Falun 1144. 
19  Knut Lindholm A.B. 1864-1939, s. 24. 
59  C. Sahlin, Stora Kopparberget och Falu Stad i Reseskildringar (1897), s. 78. 
51  Tidn. f. Fahlu Län och Stad 1846, nr 43. 
52  S. Björklund efter A. Andersson i Holen. 
53  Skansvakten 1949, s. 10. 
51  Se äv. härom Et handelshus på Roraas gjennom 150 år, Trondheim 1950. 
55  G. Murelius i Sv. Vägfören. Tidskr. 1933, s. 220. 
" E. Granberg i Jämten 1927, s. 64. 
57  Så gott om samtliga uppgifter från Röros och samtliga illustrationer 

stamma från Ewert .Ahs' mycket värdefulla samlingar (ULMA 19290). 
58  Tidning f. Fahlu Län o. Stad 1845, nr 14. 
59  För avskrifterna står jag i tacksamhetsskuld till Rektor S. Solders. 
6° F. Rombo, ULMA 13621. 
61  Torlav Gjone, Grundset Marked, Kria 1922, s. 72. 
62  H. Meltzer, Smaabilleder af Folkelivet (i Grundset 1852) (1875), s. 158. 
63  H. Meltzer a.a., s. 205. 
61  T. Gjone a.a., s. 124 ff. 
65  L. Levander, Livet etc., s. 39. 
3° H. Meltzer a.a., s. 170. 
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Åttonde Kapitlet 

GÅRDFARIHANDLARE 

1  Om betydelsen av avel, se SAOB afvel. 
2  Om bestämmelserna om landsköp, se Ejdestam m.fl., Bilder ur lant-

handelns historia (1943), s. 15 ff.; Märta Hedlund i Folkliv 1946, s. 69. 
3  Handl. rörande Skandinaviens Historia, del 31, s. 222. 
4  ULMA 11743 (J. Frost). Se även Levander, Våmhusfjärdingen, s. 199. 
5  Ungdomsresor 11 (1929), s. 61 f. 

Tidning för Fahlu Län och Stad 1840, nr 19. 
7  S. Solders, Älvdalens sockens historia III 24, noten. 
8  Avskrift av Ewert Åhs. 

Sig. Erixon i Dal. Hembygdsbok 1943, s. 81 f. 
" Hillphers, Dagbok (uppl. 1910), s. 175. 
11  Om detta, se kap. VII. — Om den troligen mycket gamla handeln med 

järn över gränsen till Norge se f. ö. S. Solders Älvd. sockens hist. III, s. 9 f. 
" K. G. Hildebrand, Falu Stads Historia 1641-1687 (1946) s. 372. 
13  Ny samling af Rön, Försök och Anmärkningar uti Hushållningen III 

(1796), s. 564. 
14  E. Åhs, ULMA 18259. 
15  E. Modin, Gamla Tåsjö (1916), s. 224 f. 
18  Levi Johansson. Frostviken, s. 121, 183. 
17  Våmhusfjärdingen, s. 172 ff. 
18  S. Solders, ULMA 18561. 
19  F. Rombo, ULMA 13621. 
29  E. Åhs efter Lars Åhs, ULMA 18259. 
21  Se bl.a. s. 311 f. 
22  Skansvakten 1929, s. 30. 
33  Ur ett pass för Klockar Anders Larsson i Näset, avtryckt i Skansvakten 

1925, s. 18. 
24  Kvinnornas handelsbög var dock något mindre, men av samma typ som 

männens. Meddel. av C. Kettisen. 
25  J. Frost, ULMA 7902. — Hos Backlunds i Bredvad finns bevarad en dylik 

dragkärra, kallad Delsbokärran. 
" J. Tenn, ULMA 18547. 
27  F. Rombo, ULMA 13621. 
28  F. Rombo, ULMA 13621. 
29  J. Tenn, ULMA 18547. 
39  Gammalt och nytt från Dalarne III 62. 
31  Född i Näset, hette tidigare Frost Lars Persson; senare gift o. bosatt i 

Luleåtrakten. Meddel. av And. Andersson. 
32  Sig. Erixon, Mässing (1943), s. 243 f. 
33  K. Hellberg, Eskilstuna genom tiderna III (1938), s. 5 ff., 143 ff. 
34  K. Hellberg a.a. 149. 
" J. Frost, ULMA 7902. 
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3°  A. Andersson i brev 10/7 1946. 
37  J. Frost, ULMA 7982. 
38  Uppgifterna om Leja efter Samfundet S:t Eriks Årsbok 1939. 

Ewert Åhs, ULMA 18259. 
a° J. Frost, ULMA 7902. 
41  B. Taylor, Northern Travel (1858), p. 427. 
42  Ewert Åhs, ULMA 18259. 
43  B. Lindén, Dalska namn- och ordstudier I: 1 (1947), s. 5 f. 
44  Skansvakten 1923, s. 8. 
45  Folkliv 1946, s. 78. 
a° 0. P. Pettersson, Sagor från Åsele Lappmark, s. 74 f. (Sv. sagor o. sägner 

9. 1945.) 
47  K. H. Waltman, Lidmål i Sv. Landsm. B. 39 (1939), s. 37. 
48  By And. Andersson, ULMA 17902. 
49  Fräs Erik Andersson, ULMA 17795. 
" Skansvakten 1919, s. 4. 
51  Gustaf Ericsson i Sv. Landsm. III 2 (1881-1946), s. 289. 
52  J. Frost, ULMA 8236. 
53  Ewert Åhs, ULMA 18259. 
54  J. Frost, ULMA 11236. 
55  J. Frost, ULMA 7902. 
56  J. Frost, ULMA 8290. 
57  S. Solders, ULMA 18561. 
56  Se även Levander, Livet i en Älvdalsby s. 48. 
59  Alfred Backlund. 
43° Enligt brev fr. Anders Andersson, vilken som pojke en gång tillsammans 

med sin fader hörde Dal Jannes berätta händelsen. 
61  J. Frost, ULMA 7902. 
62  Se t.ex. Skansvakten 1941, s. 43. 
63  Se Skansvakten 1941, s. 19. 
" J. P. Rotman, ULMA 18545, 
65 L. Levander, ULMA 302: 2. 
" V. Olsson, ULMA 9365. 
67  J. Frost, ULMA 7902. 
68  L. Levander, ULMA 301: 2. 
69  J. Frost, ULMA 8735. 
79  By Anders Andersson, ULMA 17902. 
71  J. Frost, ULMA 8118. 
72  S. Solders, ULMA 18561. 
73  Kap. »Forkarlar», s. 238 ff. 
" J. Frost, ULMA 7902. 
75  E. Modin, Härjedalens ortnamn och bygdesägner (1911), s. 143 f. 
76  Skansvakten 1925, s. 32. 
77  Ur brev från redaktör E. Westerlund, Skellefteå. 
78  Ewert Åhs i brev 28/2 1947. 
79  A. Andersson i brev 24/10 1946. 
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80  Bl. a. Staffan Anders Persson från Asen. Då Staffan Anders år 1918 
besökte mig i Stockholm och vi en kväll kommo till Hötorget, bad jag honom 
visa mig, var Hälsinggården hade legat; han gick då rakt på den plats, där 
Konserthuset nu står. 

81  Stockholms Dagblad den 24 juni 1905. 
82  Anna-Britt Sifversson i Folkliv 1945, s. 73. 
83  Tillhagen, Bondkvarter i Stockholm (mskr. Stockholms Stadsmuseum). 
" Anna-Britt Sifversson a.a., s. 86 ff. 
83  Tidn. för Fahlu Län och Stad 1841, nr 41 (14/10). 
86  Tidn. för Fahlu Län och Stad 1843, nr 28 (13/7). 

Skansvakten 1941, s. 13 f. 
ss Gammalt och nytt från Dalarne III 77. Spolmaskinerna voro av trä o. 

tillverkade mestadels i Evertsberg. Senare i tiden, eller på 80-talet, upptogs 
denna tillverkning i Mora. 

89  J. Back i Skansvakten 1944, s. 55. 
" Gammalt och nytt från Dalarne I 93. 
" E. Granberg i Jämten 1927, s. 65. 
92  Ewert Ahs, ULMA 18259. 

Skansvakten 1925, s. 32. 
94  Skansvakten 1946, s. 23 (bild). 
95  Svenska Patriot. Sällsk. Handl. II 299; avskrift av S. Solders. 
96  Avskrift av S. Solders. 
97  Avskrift av S. Solders. 
98  Ewert Ahs, ULMA 18259. 
99  Skansvakten 1940, s. 21. 

Nionde Kapitlet 
HERRARBETARE 

1  Jfr äv. L. Levander övre Dal. Bondekultur II 329 ff. samt Gösta Berg, 
Dalfolk på herrarbete (i Dalarne, ett vida berömt landskap. Sthlm 1951). 

2  Efter brev, förvarat i Älvdalen. 
3  Jfr äv. den tyske naturforskaren G. H. v. Schubert, Reise durch das 

westliche Schweden (1824) III 43: (i övers.) »Sina brev avfatta de gemensamt 
efter varandra på ett o. samma blad och likadant få de svar.» 

J. Tenn. ULMA 18257. — Samma arbetslag i Knivsta 1838, s. 373. 
5  Sig. Erixon i Dal. Hembygdsbok 1934, s. 80; jfr äv. v. Schubert a.a. 
6  Bertil Bohlhius, Dalfolkets herrarbete. Rig 1933, s. 1. 
7  B. Bathius a.a., s. 6. 
8  B. Rud. Hall, Kulturella interiörer etc. (1915), s. 86. 

R. Näsman, Historiola ling, dal. 1733, s. 70-71. 
Inl. t. Geographien öfwer Sweriges Rike etc. av Eric Tuneld, fjärde uppl. 

Sthlm 1762, se Dal. Hemb. Tidskr. 1925, s. 67. 
11  Jfr S. Erixon a.a., s. 84 f. 
12  C. v. Linné, Ungdomsresor II s. 54 (uppl. 1929). 
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Holmbäck, Uppkomsten av kronans anspråk etc. 1934, s. 43. 
14  Holmbäck, a.a., s. 275. — Jfr äv. v. Schubert a.a., s. 51: »I senare tid, 

när befolkningen ökade, har man också tillverkat laggkärl och vävskedar och 
slutligen tagit sin tillflykt till dagsverksarbete utanför Dalarne.> 

16  Skansvakten nr 31, s. 27-28. 
16  G. H. v. Schubert a.a. III 51. Jfr f.ö. kap. Husmödrar s. 000. 
" Relation över resa i St. Kopp. län sommaren 1787, förrättad på befall- 

ning av kommittén ang. medel till Dalortens upphjälpande (Tillståndet bland 
allmogen i Dalarne för 150 år sedan. Falun 1937), s. 5. 

13  J. Frost, ULMA 12131. 
F. Rombo, ULMA 13621. 

2° G. H. v. Schubert a.a. III 43: »De bege sig till landskapen i mellersta 
Sverige, men särskilt till Stockholm.» 

21  J. C. Risingh, Een Land-Book, Westerås 1671, s. 11. 
" Ny Samling af Rön, Försök och Anmärkningar uti Hushållningen (1796) 

III 565. 
23  T.ex. i brev fr. W. V. Groth, Boda (nära Grisslehamn) den 3 mars 1815. 
24  E. Modin, Härjedalens ortnamn o. bygdesägner, Sthlm 1949, s. 149. 
29  E. Modin, a.a., s. 149. 
26  E. Modin, a.a., s. 150. 
27  Märta Hedlund i Folkliv 1946, s. 97. 
28  J. Frost, ULMA 12131. 
29  J. Frost, ULMA 10908. 
3° L. Levander, Livet etc., s. 46. 
31  Se Kontokurant från Ramnäs Bruk av år 1802 (i Skansvakten nr 15-16, 

s. 32). S. Erixon, Skultuna Bruks historia II (1935), s. 279. 
32  B. Rud, Hall, a.a., s. 86. 
" Enl. benägen uppgift av Anders Andersson, Holen Älvdalen. 
" Brev från Anders Andersson, Holen, Älvdalen 24/10 1946. 
39  Skansvakten nr 32, s. 49. 
36  N. Ahnlund, Oljoberget och Ladugårdsgärde (1924), s. 61. 
37  Brev hos Anders Andersson, Holen, Älvdalen. 
38  Brev fr. Anders Andersson, Holen, Älvdalen av den 24/10 1946 samt 

utdrag ur österby Bruks Bok 1761-1773 och Capital-Bok 1804-1854 av L. 
Levander. 

39  Anders Andersson, Holen, Älvdalen. 
49  Skansvakten nr 20, s. 28. 
41  Här voro älvdalingar med på brobygget, enligt benäget meddelande av 

rektor S. Solders. 
42  Anders Andersson, Holen, Älvdalen. 
43  A. G. Barchfflus, Resa 1772 (Västm. Fornm. Tidskr. XIII. 1923), s. 77. 
" C. A. Gottlund, Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne 1817 (1931), 

s. 248. 
49  J. Tenn, ULMA 18546. 
46  B. Bathius a.a., s. 14. 
47  Brev fr. folkskolläraren Otto Back 29/5 1947. 
" Brev 18/8 1794 fr. Olof Lindahl på Ivartorp (pr Norrköping). 
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eg J. Tenn, ULMA 18257. 
5° Efter Nils Andersson, Svenska låtar, Dalarna I (Sthlm 1922), s. 89. 
" G. H. v. Schubert a.a. III 43. 
52  Ur »Korrt Berättelse om Sollerö Capells Lags skillnad ifrån Moder För-

samlingen Mora .. .» (1791), förvarad i Sollerö kyrkoarkiv. 
53  B. Boäthius, a.a., s. 17. 
" L. Levander, Livet i en Älvdalsby, s. 46. 
55  Brev fr. Anders Andersson, Holen, 26 okt. 1946. 
56  L. Levander, a.a., s. 46; även i benäget meddelande fr. S. Solders o. ur 

anteckningar av Lars Ähs. 
57  Sebell, Något om Dal-Allmogens Samhällstillstånd. (1838). 
59  Sig. Erixon, Skultuna Bruks historia II 279. 

Skansvakten, nr 25, s. 29. 
e° Jfr t.ex. i brev av år 1825 (hos Anders Andersson, Holen) från »Anna 

Larsdotter» till »Dahldrängen Ärlig och Beskedelig Back Göran Larsson Tierp 
och Gysinge Bruk.» 

61  Ur Tidning för Fahlu Län och Stad 1841, nr 3. 
62  Avskr. ur »Motbok mellan Utansiö Bruk o. Dahlkarlen Per Göransson 

Älfdahl»; i Älvdalens Hemb.-förenings arkiv. 
63 v. Schubert a.a. III, s. 43; »Prästbetyget tjänar tillika som pass.» 
84  Skansvakten nr 26, s. 18. 
65  Benägen uppgift av rektor S. Solders. 
66  v. Gall, Reise durch Schweden 1836 (1838), s. 96 ff. 

Skansvakten nr 32, s. 29. 
68  Brev fr. Anders Andersson, Holen. 
69 Rising, a.a., s. 11. 
79  Beckman, Dalupproret 1743, s. 24. 
71  af Nordin i Econom. Annaler 1807 (skrivet 1792), band I, s. 49. 
72  Frost, ULMA 12131. 
73  Kon. Befalln:s femårsberättelse 1833-1837 i a.a. 
74  Frost, ULMA 7902. 
75  L. Levander, a.a., s. 46. 
76  J. Brauner, Tankar och Försök om Åker och Äng (Sthlm 1752), s. 98 f. 
77  Ny Samling af Rön, Försök och Anmärkningar uti Hushållningen (1796) 

III 565. 
78  G. Schröder, Tjugo år i Dalarne, s. 214. — Kan jämföras med Lundman, 

Dalaallmogens antropologi (1945), s. 70-71. (Schröder har ej alldeles orätt.) 
79  Enl. ant. av J. P. Rotman, Älvdalen. 
89  Tidn. f. Fahlu Län och Stad 1845, nr 45. 
Si  Ur S. Solders brevsamling. — Vångstensgårdarna finnas i Gryt. 
82  Frost, ULMA 11236. 
83  Frost, ULMA 9571. 
84  Frost, ULMA 9414. 
85  Tidn. f. Fahlu Län och Stad 1842, nr. 3. 
88  A.a. 1842, nr 16. 
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Tionde Kapitlet 
SKOLMÄSTARE 

1  0. S. Åhs, Folkundervisning i Älvdalen, Årsböcker i sv. undervisn.-hist. 
(ÄSU) 12, s. 11. 1924. 

S. Solders, Älvdalens Sockens Historia I 81 ff. 
3  L. Malmberg, Hågkomster fr. folkskola och folkunderv. (ÄSU), s. 68. 
4  J. Tenn, ULMA 18071. 
5  Meddel. av Anders Andersson. 

A. Pers, Lärare, bonde, tidningsman (1948), s. 20. 
7  L. Malmberg i Skansvakten 1940, s. 26. 
8  Anna Dahlborg, ULMA 18267. 
9  Levander, L. Älvd. 49; L. Malmberg i Skansvakten 1940, s. 26. — Se f.ö. 

om lärarens ersättning genom tiderna i S. Solders a.a., s. 82 ff. och 0. S. Ähs 
a.a., s. 14, 17 f. samt 20 f. 

" Skansvakten 1924, s. 9. 
Skansvakten 1950, s. 26. 

12  Efter Anna Dalborg, ULMA 18267. 
13  L. Malmberg, a.a. 70 f. 
" »Fader» emedan han var husbonde i gården. Meddel. av Anna Dalborg. 
15  Anna Dalborg, ULMA 18267. 
" Tenn, ULMA 18071. 
17  Skansvakten 1944, s. 41. 
18  Anna Dalborg, ULMA 18267. 
19  Anna Dalborg, ULMA 17672. 
20  L. Malmberg a.a. 51 f. 
21  Anna Dalborg, ULMA 17672, 18267. 
22  L. Malmberg a.a. 52. 
23  Solders a.a. I 82. 
24  L. Malmberg a.a. 51. 
25  Levander, LÄlvd. 49. 
28  Anna Dalborg, ULMA 18267, s. 16, 19. 
27  Meddel. av Anders Andersson. 
28  Anna Dalborg, ULMA 18267. 
29  Anna Dalborg, ULMA 17672. 
3°  L. Malmberg a.a. 58 f. 
31  Från något enstaka håll vet man dock, att pojkarna spelat skolmästaren 

ett och annat spratt av skäligen oskyldigt slag, t.ex. då de en gång lyckats 
infånga några lämlar (lyemeldur), som de släppte ned i resonanslådan till 
byskollärarens psalmodikon. När läraren sedan började spela, blev det natur-
ligtvis »ett förfärligt oväken från lämlarna — och från lymlarna med», berättar 
vår sagesman. (Meddel. av J. Back.) 

32  J. Frost, ULMA 14270. 
33  Anna Dalborg, ULMA 18267. 
n V. Olsson, ULMA 11625. 
35  Anna Dalborg, ULMA 18267. 
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36  Anna Dalborg, ULMA 18267. 
37  J. Frost, ULMA 9413. 
38  J. Frost, ULMA 9413. 
" Enligt visitationsprotokoll fr. år 1824 voro skolmästarna ålagda att »hela 

året igenom, då folket är hemma, hålla söndagsscholor . . .». Meddel. av 
S. Solders. 

4° L. Malmberg a.a. 73. 
41  Skansvakten 1938, s. 13 ff. (citatet har starkt förkortats). 
42  Anna Dalborg, ULMA 18267. 
43  Efter J. Tenn, ULMA 18071. 
44  Skansvakten 1948, s. 22 (citatet något förkortat). 
44  de Latocnaye, Promenades d'un Francais en Sukle et en Norv4e (1801), 

p. 272. 
46  Efter Nils Andersson, Svenska låtar, Dalarna II (Sthlm 1923), s. 81. 



KOMMENTAR 
till karta 1  över fiskeplatser, vinter- och sommarvägar, vilstöllen, hölunnor samt 
laggarbyggnader i Älvdalens västerbyar och Finnmark. Efter beskrivningar 
och kartor av Dofs Olof Eriksson (ULMA 20867 o. 21926) samt av Johan 
Ersson Term (ULMA 21966). 

1 Stuga vid Råsjön, nyttjad av fiskare o. jägare. Den brukades äv. ss. »aku-
stuga» av forkörare till Röros. Här finnas stenar med namn o. årtal in-
huggna: Erik Olsson 1730 och Mats Eriksson 1786. 

2 Uppehållsort för fiskefolk vid Ransi o. Björnån. Här höll Niss Erik till vid 
slutet av 1700-talet. 

3 Älvdalsprästernas fiskeplats med eldhus, baur, och källare på Lövön (el. 
Prästholmen) Här dödade enligt sägnen prästdrängarna en rymling (ryö-
mingg), som anropat dem från östra sjöstranden. Se kap. II, s. 104. 

4 Åskarlarnas viste med båthus vid Glyfjärden. De bodde äv. i intilliggande 
Ransibodarna. 

5 Väskarlsön i Noran, där folk fr. Väsa höll till under fisket på våren o. för-
sommaren. 

6 Bonäsfolkets gamla fiskeplats på södra delen av Bonäsön i Noran, trol. 
från den tid Älvdalen lydde under Mora. 

7 Fiskeanläggning med båthus vid Frisen, nyttjad av nybyggare från Nornäs. 
8 Fiskbyn, Finnmarkens största fiskeplats. Här härskade Gamtkravel-Mas 

från Kåtilla (el. V. Myckeläng?). Han bosatte sig mot slutet av 1700-talet i 
nuv. Nornäs, och när nytt folk började flytta upp från V. Myckeläng, 
mötte han dem med stort missnöje. 

9 Fiskeplats vid Uppvan, där Nornäsbor haft båtar o. fiskredskap. 
10 Fistjbybokk (Fiskbybacken) vid Björnån o. dess utvidgning, T jimmin (: 

Kimmen; jfr även benämningen tjim för fiskmage); denna fiskeplats har 
trol. nyttjats av fäbodlaget i Skräddarbodarna. 

11 Gammal fiskeplats vid Uppvan, där fäbodlaget från Skräddarbodarna, 
senare Nybodarna, bedrevo fiske. 

12 Fiskeplats vid Björnåns nedre lopp; här hade nybyggarna i Ärnäs vid 
1800-talets början flera båthus o. bedrevo fiske såväl i ån, som i den 
fiskrika sjön Kullhån. 

13 Stor fiskeanläggning på Ana (av Lövnäsbor kallad vestr å än 'väster lut/ 
på ön'), nyttjad av folk från Evertsberg o. V. Myckeläng. 

1  Se slutet av boken. 
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14 Stjippausuoln (Skepphusholen), tillhörig folk från Evertsberg. 
15 Gammal fiskeplats, nyttjad av fäbodlaget i Onibodarna, som där hade båt-

hus, båtar o. fiskedon. 
16 Bjärrkallänä (Bergkarlön) i Vansjöns södra del med fiskeplats, ägd av 

Evertsbergsfolk (Bjärrkallär), som här hade anlagt eldhus o. andra bygg-
nader samt två stora källare för förvaring av fisk. Den hämtades, när man 
strax före eller efter jul körde hem hö från fräkenslogarna. Fisken, som 
då var sur, kallades gam(t)fisk, (gammelfisk), varav Finnmarken fått sitt 
namn Gam(t)fiskrais (Gammelfiskris ; ris = skog) . 

17 Åskallänä (Åskarlön), Åsenbornas fiske-ö, varest de byggt ett förrådshus, 
som kallades Magga (el. Maggu). 

18 Lasuänå (Larssonön), nyttjad vid fiske av Evertsbergsbor. Härifrån köptes 
en fiskarstuga, som blev första bostadshuset i Lövnäs. Se kap. I, s. 42. 

19 Plats för myrjärnsblästa. 
20 Slåtterbod vid fräken- o. ängsslogar. 
21 Gravplats fr. vikingatid (?). 
22 Två myrjärnsblästor, drivna med vattenkraft. 
23 'Fiskbyn' i Finnmarken, ändpunkt för 'fiskbyvägen' (48). 
24 Skärtjärnstugan, nyttjad som akustuga av hökörare o. av forkörare till 

Röros. 
25 Täljeldhus i ett laggarhult; strax söder härom ( x) födde Verf Anna, Hård 

Lars Erssons hustru i Lövnäs, ensam sitt barn i skogen; hon var på fäbod-
väg (se punkt 32). 

26 Invid Skräddarbodarna låg en dubbelblästa. 
27 Dofs Anders Anderssons, fr. Kätilla, nybygge vid Kullhån. 
28 Bandgromuor, dunge av unggranar, lämpliga till laggkärlsband. 
29 Midsommarbron, över vilken kreaturen fördes till skogfriare marker, där 

de bättre kunde skyddas mot björnar. 
30 ölunn(a) el. trokka, där hö från skilda slogar kördes samman på vinter-

föret. 
31 'Afljotbodarna' voro anlagda efter fiskbyvägens tillkomst. 
32 Här påträffades Verf Anna ihjälfrusen efter att på hemväg från en dotter 

ha gått vilse i snöstorm (se punkt 25). 
33 Plats, där treväggshus (skåle) stått, anv. av laggare; en täljbänk härifrån 

finns bevarad. 
34 Vältplats, dit på vinterföret hö kördes samman fr. slogar vid Kroppbäcken, 

Vanån o. Billingån. 
35 Upå Trokkun, vältplats, dit Åskarlar körde samman stora mängder (»väl 

100 lass») hö. 
36 Övernattningsplats för den stora buföringshopen (c:a 100 kor och 50 

getter) på väg till Afljotbodarna. 
37 Rastställe för forkörare. 
38 Samlingsplats för buförsfolk o. kreatur fr. Afljotbodarna, Sprängbodarna, 

Floj, Billingbodarna, Hedbodarna m.fl., vilka hade del i Rämma hemfäbod, 
dit man gemensamt förde in kreaturen på vallens bete. Strax förut hade 
man av sista mjölken ystat den s.k. »prästosten», som därefter klövjades 
till kyrkbyn. 
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39 Byönnbokk (Björnbacken), där en björn rev ihjäl en gravid kvinna, som 
var på väg hem från kölslåtter. 

40 Granbergsvilan, lunn- o. vilställe under hökörning från slogar o. fäbodar. 
41 Väg, på vilken foror med liesmiden o. laggkärl etc, kördes till Röros o. 

Trondheim via Särna (: Skrolla, varav namn ss. Skroll-bodarna, -ön, -tjärn 
o. -huvud; jfr 47 samt kap. I, s. 48). 

42-43 Vintervägar »Väst på skogen»; den södra, som gick över jämnare ter-
räng o. tillfrusna sjöar, togs vid ringa tillgång på snö; eljest körde man 
den norra. 

44 Vinterväg till Tennåns, Vanåns o. Billingåns slogmarker samt till Billing-
bodarna o. Sprängbodarna. 

45 Vinterväg till en rad gräsrika slogar kring det gamla Näverstamn(et). 
46 »Kölväg» norrut förbi slogar utmed Gryvelån, Bleckån o. Rödhällan samt 

vid Skräddarmyren, varifrån Åskarlarna fraktade hem hö. 
47 Vinterväg fr. Gryvelådalen upp mot Särna, som, då den körts upp av hö-

körare, tidvis nyttjades av forkörare, vilka fraktade liar fr. Långö, Rämma 
o. Åsfors bruk till Röros o. Trondheim. (Jfr 41 samt kap. VII, s. 238 ff.) 

48 »Fiskbyvägen», klövjeväg o. huvudled fr. Kåtilla o. V. Myckeläng upp till 
Finnmarken (23). Se kap. I, s. 27. 

49 Buförsväg fr. V. Myckeläng till Dofsbodarna. 
50 Väg till Mardals fäb., ursprungl. lunneplats el. trokka, som var känd för 

god tillgång på mård (marö). 
51 Väg till Pedersbodarna, tillhörande fäbodlag i Väsa, samt till Näs- o. Mattis-

bodarna, tillhörande fäbodlag i V. Myckeläng. 
52-53 Vägar nyttjade av Evertsbergsbor, av vilka någon haft del i bl.a. 

Näsbodarna. 
54 Täljeldhus vid Gnistan, norä d laiän (liden), Dysberg (Dy.). 
55 Täljeldhus vid Storsviaun (-svedan), norä d laiän (Dy.). 
56 Tvärtöversåg vid Kölbäckens nedre lopp till Vanån strax invid Avänget (Dy.). 
57 Tvärtöversåg vid Guligs gård i Mångsbodarna, Evertsberg (Ev.). 
58 Täljeldhus vid foten av Dragtjärnsåsen (Ev.). 
59 Tvärtöversåg vid Guligs gård i Tennänget (Ev.). 
60 Tvärtöversåg i Risbergsliden invid Stavutiennbekk (Stavtjärnbäck) (Ev.). 
61-62 Tvärtöversågar i Risberg (Ev.). 
63-64 Tvärtöversåg o. täljeldhus vid Stuguberg (Ev.). 
65 Täljskåle vid Fyösbjärr (Fähusberg) (Ev.). 
66 Tvärtöversåg vid Sågåsen norr om Tvåråberg (Ev.). 
67 Täljeldhus någonstädes vid Uppdjusheden (Dy.). 
68 Täljeldhus någonstädes vid Käringberget (Dy.). 
69 Täljeldhus någonstädes vid Etjåsen (Åkåsen) (Dy.). 
70 Tvärtöversåg vid Dysån (Dy.). 
71 Täljeldhus o. tvärtöversåg vid Ersbäcken (o. Sågheden) (Ev.). 
72 Täljeldhus vid Jäldausdajtjin (Eldhusdiken, Axiheden) (Ev.). 

Anm. Angående här (54-72) nämnda byggnader o. sågar, se närmare kap. 
Laggare, s. 216 ff. 

28 



ORD- OCH NAMNREGISTER 
Allm. anm. De i detta register uppförda orden beröra sådana älvdalska 

arbets- o. redskapstermer o.d., vilka synts kräva en förklaring med en kort 
översättning el. med ett noggrant återgivet dialektuttal (Åsenmål). övr. ord 
o. uttryck ha av utrymmesskäl utelämnats. Namnhänvisning anger vanligt-
vis med viss person el. ort förbunden händelse el. verksamhet, vid älvd. 
bynamn även från trakten härstammande personer el. produkter o.d. För 
korthets skull nämnas dalfolk vanl. endast med gårds- o. dopnamn; ett ev. 
i texten förekommande son-namn utelämnas således här. I fråga om de 
älvd. person- o. bebyggelsenamnen har hänsyn merendels tagits såväl till 
den försvenskade som till den dialektala formen (vanl. Åsenmål). 

abborre åbite: 33 
Abramson & Co. 310 f. 
Afholarna 14 
Afljot- se Havfljot- 
aftonbön 393 
akta efter akt-ittar iakttaga 407 
Alby 376 
alderskog öldaskhg 10 
altare bitar 27 
Amberris habarcig 55, 66, 185 
Andersbodarna belsbtOar 64 
Andersson, Anders 178, 296; 

Olof 71 
Anna Nilsdotter 98, Persdotter 

373 f. 
Arboga 284 
Arborelius, E. G. 244, 247 f., 

251 f. 
Arnberg, H. J. 247 f. 
Arv arv; -åsen 24 
Aspnäs 362 
ass- se hass- 
augustibröderna agi4brO8rar 

333  

avel (afvel) 424 
avig gvug 144 f. 
Avänget (pl.:) i2veg,n9lm 221, 433 
Axihed(en) 217, 219, 433 
Back Erik 172; Göran 362; Lars 

325, 354; Mari 98, 107 
Bagge, Olof 181 
bakbulle 14kubitl 151; -käring 

kakeg 133; -ställning stank 
att grädda bröd på 256 

Baku Olov b41eu-W4v 77 
balk 191c 157 
Balser balsal- 36, 86, 185, 200; 

-svedan betlyasy,200 68 
Baltzar, se Balser 
bandgranmor tuffndgrgnzhr 28, 

217, 432 
barfred bårfri0 115, 309 
barkbröd 120, 160 
barn-bespisning 394; -sgröt 141 
Bartolomeus bffrdaZ 24 augusti 64 
basa Vys° lur 78, upphetta och 

torka 81, 138 
beckbutt Yikblit 203, 206 
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bedelkona bilklo(o) !Mim 154, 
156 

bedle bila, farbror el. morbror; 
2årlobil 50; 154, 156 

bengröt bp,grtit 124, -röra rhr 
121 

Berg, Per 90 
berg-bet bylrgbkt 58, 68; -karl 

kål 225, 232, 432 
Bergkarl-jäst by,ltrkakyt 38; -ön 

tin, 432 
Bergqvist, Carl 303 
bergsgässlan bgt,g42/a  69 
Bertals (Masans) Olov 347 
bet bkert bete 68 
bida bda 159 
bidställe bensta rastplats 53 
Bil Anna bi?-413. 73 
bill, se bedle 135 
Billings-bodarna qlggsbådar 158, 

432, -ån 0% 432 
bindkarl bp3dk4i 130 
bindstock 149,34sttit 227; -rota 

bkucistu1cni2t grovände av bind-
stock 251, 422 

bjur bg,g2). bäver 35 
Bjuråker 350 
björn Nem; 36, 76, 83; -bössa 

bk2nbp.2 182 
Björnback(en) bieenbåt 433; 

-klitt(en) klit 38; -ån 0% 35, 
104, 431 

bland Mod blandsäd 315 
Bleckstugan blikstud 10,. 16 f. 
Bleckstugugubben blikstugugålan 

22 f. 
Blecksån bksnq 19, 98, 433 
Blind Olof 334 
blodkorv blitOkå2rv 374 
Blyberg bqlneir 108, 143, 169, 197, 

283,- 288, 290, 296, 322, 370, 390, 
404; -svilan bribmsu,å2lq 262,335 

blänga bZ42n*a 120 
blästa blåsta 432 
blötbröd Nbtbrbd 151; -skaka 

bktbroskok6 54 
Boda 320 f. 
bod-folk bilf4.62k 66; -mor grthr 

(m4n) 58 f., 82, 132; -sovel 
såyval fäbodprodukter 98; 
-stormor stunz4n 59 

boföra bfp,9). gfy2). 37, 44, 
135; boförning -53 

boförs-basen bgymb4srot 53, -dag 
57, 74, -folk fil9k 27, -gröt 56, 
-kaka kok6 66, -trälg 56 

bokstav bitplutdtv 396 
Bollhusgränd 340 f., 374 
Bommen 258 
bondkvarter 340 ff. 
Bonäsön b4nas4net  431 
bordsbön 393 
Borgen /åm 58, 90, 105, 132 
Borgsjö 326 
Bossel Anders 148, 198 f. 
Bossel-berg bit4bykr Prästbodar- 

nas fäb. 5, 7; -tjärn tiv2, 38 
bradda bråda 21, 126f., 150, 393 
braddtuta brådtåtg 198 
Bredvad 1)219,40 24, 113 
Bredsbodarna bli9„Psbådar 98 
Brindberg brittdblår 64, 96, 111 
brindbössa brp3dY45 182 
brinde blinda älg 35 
Brita Hansdotter bgnt emsdå2far 

77 
Brittlars Jannes 322 
Brunnsberg brigtsbyir 141, 167, 

169 if., 188, 238, 268, 276, 290, 
298 fL, 302, 315, 322, 325, 336, 
348, 354, 360, 402, 404, 406 

Bryddjämor (Bryggar-) 141 
bryggtoppa brp*titp röllika 138 
Brynåsen brilky, 217 
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brädselbytta briAbffit sörpfoder- 
127, 217 

brädsla brålla 140 
brännvin br4ndgin 138 
bröd br90 (yngre br90) 21 
bunk bimk 68 
Bunkris bikrogs 24, 38, 98, 256, 

258 
bur baur härbre 115, 431 
Bursbe-rget bettisbgr 89 
burs-fot becusffig härbresstolpe 

115; -teln tivi, 115 
Burträsk 326 
Byske 295 
bysman bgsmegt 389 
bytta 109 
båd but20 392 
bågvippa btigoyiv 106 
båtvrång Ntrhgg 44 
Bäckbedelkona bålsbiZkiin 146 
bäggand bk4n, best. b092g 37, 

74, 83, 107; -sbodar bggnns- 
War 58 

bäggdeg bågdg 124 f. 
bälg b2g säck 54, 161, 188, 285, 

298 ff., 302, 307, 312, 314, 320, 
330, 342, 408; -sfättel bOgsfatil 
189 

Bälter Anna b?1,?tar-4u 65 
bävande liv bet. v%!?d ?Gip dödligt 

förskräckta 95 
bäver, se bjur 
bög se bälg 
Böss Lars 168, 178 ff., 419 
bössmed bponi0 177 
böta bbta forsla i etapper 348 
Clason, J. G. 276 
dagsfrossan ddksfrusin 380 
Dalflon 245 
Dal Jan(nes) 326, 425 
Dalkarlshärbärget 342 f. 
dal-dräng; -karl 369  

Dalrot, Erik 167 
Dalsberget cisbOra0 54 
Danils Anders 23 f., 176 f., Anna 

94, -gubben 70, Lars 24, Olof 
108 

Danilshållan d4rnis4Igs 23 
dimma dinaba -ryka, damma; 

421b4nd keutlim 48 
Dius Lars 296, 355 f., 370; Per 

379 
djäv- se giva 
Dofs Anders 42, 206, 432; Erik 

197, 206 
Dofsbodarna dbfsbitaar 433 
domna difen 160 
dona ur dton-r lasta ur 57 
Dragga draga 64 
dragna dreggqn 69 
dragnskede drefuetsjpiera 74 
dragnät drgigndt 27, 35 
Dragons dragtms 24 
Dragtjärn(s)åsen drägtnOtt 217, 

219, 433 
Drevsjö(hyttan) 239, 247, 253 f., 

256, 260, 423 
Drit(t)-ränn (eg. dretränna) dry- 

r4u 55, 71, 86, 100; -kåve kuvö 
54; -vik yelk 38 

Drosbacken 259, 423 
dröja drbya 200 f., 298 f. 
dukpenning dUkpqnfgg 30 
Dys-berg 43sinår 177, 181, 197, 

219, 225, 388, 406, 408, 433; 
-ån Onq 221, 433 

dåna diro 163 
dämma å ciqnzb- 142 
död-doss dods  70 
Död Erik 221 
Döråbudsheden 217 
Döv dQv Anna; Kerstin 154 
döäpsyller (dälpsyllar), se burs- 

teln 115 
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Edefors 347 
Ekor(r) Anders 357; Erik 253 
elak gt,?61 ond 46, 91 
eldförskoppe ,Illdfy9..slu4p 128 
eldhus ,itic/citts 27 
Eldhusdiken gadaysdfigstn 433 
Elg Anders 353; -fader 399; 

Margit 363; Per 419 
Elin-mor 131; Per 357, 373 
Embriks 4gtbrds 49, 336 
emter, se hemefter 
Endmor 4tulm4n 70, 84 f., 95, 

98, 158 
Engzelius, Magnus 244, 247, 251, 

268 ff., 276 f.; & Son 249 
Enkasgården 259 
engelsk-nål egggalsicnO 335 
Enrishalen 9,nra2.9a?in 38 
Ersbäck(en) 4sbdis 221, 433 
Ersson, Erik 296 
Eskilstuna 296 f., 300 f., 306 ff., 

339 
Etjåsen se Åkåsen 
Evertsberg Ilve.sbOr 6, 141, 169, 

171, 177 ff., 181 f., 197, 217, 
219 ff., 222 ff., 230 ff., 235, 
301 f., 322 f., 356, 360, 362, 
383, 390, 402, 408, 431 ff. 

fader War 429 
fal ika 174 
fallsjuka fgosilek 400 
Falun gatt 164, 176, 209, 224, 

238 f., 248 ff., 252 ff„ 262 ff., 
269, 276 f., 282 ff., 285, 298, 
301, 303 f., 306, 316, 324, 339, 
342, 344 f. 

Falugatan 243 
Farrkitt(en) fårlpit 14 
fattigmyr feckmökor 14 
Fattigmyren 140 
feg Ng 145 
Fider Ander 225; Erik 46 

Fiholm 361 
finarbete finetrbz0 174 
Finnmarken nnmetrjh 24, 225, 

406, 431 ff. 
finn-skott finskakt 95; -skägg 

skåg 68 
fiskarbur fixhsabecyr 25, 44 f. 
Fisk(ar)byn 040,1)01 flgeboj, 

27, 104, 431 f. 
Fisk(ar)by- (Fiskeby-)vägen 

figfp(a)bynth 27, 532 f. 
Fiskbybacke(n) fkj,shob4 431 
fisksåd fisks420 124 
Fjeta 245 
fjärding fiyitsg (rymdmått) 29 
Fjäls Lars 322 
fjöl  fkg avbalkning i loge; 1PQ 

IY. A1Z1 sädesrummet (innan fjö-
len) 115 

flatsänga 260, 272, 274 
Fljoten (dat.) fiztkin 178 
Fljot-tjärnen fiyoti,4,11 38 
Floj(bodarna) Ny 88, 432 
flott-bröd Ntbrba 124; -juck ik 

maträtt av bröd, flott, fläsk, 
salt o. vatten 12 

Flyt-tjärn, se Fljot-tjärnen 
flåhacka fnetk 43 
fläd, se fälad 
Flögåsen PikOstt 36 
flötar Ntar 418; flötgröt filagrbt 

124 
flötmölja, älvd. flottjuck. 
Flötningen 260, 423 
fnösk snmsk 128 
folk fy9k, best. ftie jsad 23 
fora fiora 252 
forda filf2Zsz livnära 65, 69, 160, 

343; -bort sig fu2?-br6t-sg liv-
nära sig borta 348 

forlön 276 
fortatj, se förtak 
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fortsättningsskola 402 
fotskura fiotshitra 156 
framsynt 180 
Frans Margit 144; Marit 78 
frathjälle frDtoyi/ 138 f. 
fred frid; at fris i fred 23 
freda 70 
fredagsnatt frOdasql 146 
Fredshammar 167, 170 
frieri 99 - 
frimurare Mmiorar 333 f. 
fripass 284, 295 ff. 
Frisen trint 431 
fristund flisttind 393 
Frost Anders 190, 311; Lars 72; 

Lars Anna 84; Olof 72, 329, 
353; Sven 339 

Frostviken 191 f., 289, 292 
frukost fråkåost 150 
fräk frak 76 
fräken, se färne 
frän fiqn sträng 70 
fräsa frasa 170 f. 
frökorn frkkiten 154 
Fudal 335 
Fulusjön 259 
Funtus 336 • 
Furubodarna fkrublidar 64 
Furudal 161 
fågel fgM 36; -backe 14., 38; 

-bössa 49,5  182; -land 38; -mor 
intor 38; -stock stitk 41; -ås 
-0 38 

Fågelåsen ffk,ga?0," 217 
fähus hys 43; -backe fi0bbli; mark 

invid fähusen i fäbodarna 55; 
.-björn bon 96,322; -kammare 

. ktpudtr 43, 157 
Fähusberg fkipinetr 433 
fälad NO boskap(shjord) 55 f., 

73, 77 f., 86, 98, 111; -sväg 
filisltag 70  

fälla fala 30, 170, 185 
Fält Anna 162, 189, 292; Lars 

o. Olof 252 
Fämunden, -sjön Ginimdtb 245 f., 

261, 423 
Fännänglok(arna) (eg. Färn-) 

f413qmMil,o,h(ar) 38 
färd-spann firdspein 250; -stall 

stål 258; -ställe stå/ 257 ff. 
Färila 329 
Färjan up p fant 97 
Färna 361 
färne the, fräken 48, 68 
fästbrasa fitstbros6 128 
fättel fata, pl. fållar 54, 82 
Fördärvaren (krog) 336 
föresfall fbrasfa snösmältning 

300 
förgöra foffiro 78, 419 
förman fbrmetn 367 ff. 
förrheller forald förrän 89 
förtak Ng/0, 115 
Gamla Uppsala 262 
Gammalsäter 423 
Gammelbodsblecket gepnbus-

Nipaa 132 
Gammel Erik gemtba?-iark den 

onde 71 
gammelfisk gepziffi.5k 33, 432 
Gammelfiskris geutftskrcils 33, 

432 
Gammel Spritt Kerstin g4ttspat-

kets4 58, 81, 90 
Gamtkravle Mats 431 
Gamt-Pädär 403 
Garberg geirbgtr 161, 169, 216, 

239 f., 254, 262, 283, 398, 406 
Gatumyren daumårl 12, 15 
Gessibodarna giwhallr 27, 87 
get Me,ot 56 
Geting Per Anna 94 
Getsjön 423 
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getstack M,otsteik 65 
giftasåker 44tas6lcar 12 f. 
gimman genein 162 
Gimo 362, 368 
giva efter bytes 97;riv-a,t-bots göra 

arvskifte 148 
glas gks, plur. 0s4 114; -lucka 

ggs?uk6 114 
Gly-fjärden 042fOrdtt 431; -sjön 

24, 48 
Glädje Anders 213; Kristina 214f.; 

Olof 205 
gnaga gnD,go äta gräs 74; till -tf{ 

100 
Gnistan gnistq (el. nord-p-44M 

219 f., 433 
gnöla gnet 142 
godkåda ghky40 79 
Gods Anders 93; Kerstin 256 
Gorna gifela 96, 111, 201, 332; 

-kripp giotticrip G-s barn 97 
gorrsil 0241 110 
Gotland 211, 288 
Graf (Grab, Grav) Anders 357; 

Kerstin 70; Lars 71; Olof 334; 
Per 330 

Graf & Arborelius 302 f. 
Granbergsvilan grkinpsyå2Zq 433 
Graninge 331 
gran-mor gr:pinfor 104; -tull tå/ 

37; -tvaga ty4g 79 
Granu-(Granå-)dalen grilnuc14/n;  

25; -stugan stud 26; -vallen 
258 

grava grDvo 43 
Gravargatan grifpvegåttin 8 
Grav se Graf o. d. 
Grindkitten 14 
Groth, Abraham 379; kaplan 141 
Grubb(an) 360 f. 
Grubb-bröderna 189; -gården 

168; Olof 147  

Grund Anders, Erik o. Lars 347; 
-fader 389, 393, 396, 403; Olof 
52 f.; Per 24 

Grundset gdindsåt 41, 186, 238, 
278 ff., 286 f. 

gryfsa 5 
Gryt 379 
gryvla grtya? krypa på knä 332 
Gryvelån (eg. Gryvlan) grpwZg 433 
gråe gri26, gårdfarihandlare 190, 

290 ff., 299, 309 ff., 313f., 317f., 
323, 326 f., 331, 334, 341 f., 346 

gråspråk 306, 325 
Gråtmor gröhnli2r 217 
gräs-k ryckla pgskrbölca; -stång 

st4ygg pl. st4upgar 115 
Grävergatan, se Gravar-
grön grpn ljung 72 
Gröt-hol(en) grOtg,9Z(e) 245, 256 f., 

423; -(s)källan 257 
Gröt Lars 242 
Gröt Olof-lie grtituktk6 167 
grötväta 388 
Gudmundrå 328 
Guligs dihks 433; Erik 193; 

Marit 59 
Gulu gEdu 49 
Gummars Olov 09nas-ia6v 26 
Gump giftip 70 
Gum Olof 296; Per 189, 194, 296 
gumse 110 
Gyrisen(s karta) 290 f. 
Gysinge 362, 380 f. 
Gålis-mor g:94~4n 95 
gångfisk g4yggfi.ge 27 
gårds-stör get4tbr gärdsgårdsstör 8 
Gåsvarv gpsydry 108, 169, 197, 

262, 401, 406 
gå uppdaga d åplog6 163 
gäddvarpnät gacharinkt 33 
gässel-bonde g4.2biond 65; -karl 

ked 57 ff., 72, 132; -lag 149 
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(ägare av) kreaturshop med 
djur fr. flera hushåll 59, 62; 
-racke råk 88 

gässla gigla betesväg 66, 87 
Gästrikland 296 
gäta dta valla kor 57; av glt-öv 

69; mota -mifeta 86 
Gävle 301, 308 
göra ffiro arbete, knog 69 
göra in sig 40,ro--stg 100 
Göran (Jöran) 2rgn 7; Anna 353, 

Lars, Olof 290 
Görankitten 14 
Göransbodarna 9,9r9nsbigar 54, 

92, 332, 335 
Göransson, Per 370 f., 377 
göra åt sig *.aro-d-sg• 144 
Göthe (patron) 251 f., 277 
halvkarl vIccir 368 
handels-ask hdalsåsk; -bälg bk 

299; -piga pkg 294, 303, 311, 
338; -varor 297, 301 f., 304f., 
307, 313, 315 f., 320 

handlingsman benagsmått hand-
lande 320 

Hans Anders 188 
Hansback Per 193, 300, 353 
Harg 362 
harsnara grosnarå 34 
hass-stycke etstns 153; -skena 

sipk,n vanl. 1/4-dels hassbröd-
stycke; -tyckla t06,Z hass-
brödspade 153 f. 

Havfljot-bodarna y4u2tbådar 27, 
86, 432; -bäcken bann 217 

havrebland .st,gabZ4ILtd blandsäd av 
havre o. korn 12 

Havtjärnheden eketn44 38 
Hedbod(arna) Obit0(ar) 98, 432 
Hedemarken 225 f. 
Hedemora broniora 252, 313 f. 
Heden kOq 162, 184 f., 259 

Hed Hans 168; Lars, Olof 111; 
Per 167 f., 189, 344 

Hedman, C. J. 303 
hela /k, part. Ucta, bildas rim- 

frost 76 
hemefter f9„mtar 135 
hem(ma)bodar 19„mbiWar 55 ff.; 

-streck stråk 41 
herrarbete årarbiat 355 
Hins Anders 108 
Hjerp Lars 366 
hjälle ?Åla skulle 115, 138 
hjälp Qp  61 
Holen itge 14, 168 f., 177 ff., 

288, 396 
Hoppet ilpe.0 14 
horngumse ifsyMts 110 
Horrmund(sjön) it,f2rin4udtt 25, 104 
hugga åga 132 
hågsa icksa 141 f. 
humlegård itsbakiiltra 115 
Hurtigmor 396 
hybble gbaZ 165 
hyvelbänk :p,  va,?b‘kek 400 
hågas Yogos tänka ut råd, reda 

sig 131 
håglösko gt,g4osi.Or 72, 82 
Hållan gy(n) 38, 261, (vid Sik- 

sjön) 423 
hålla prästen Md prtIstqm 30 
Håll-back(en) 15; -bovallen 423; 

-granmor 217; -myren 14 
Håll Hans 262; Margit 398, 401; 

Olof 167, 179 
Hård Erik 41; Lars 354, 432; 

Mats 174 
häd a0 415 
Häden d04 55, 83 
häkta åkta, 169, 187 f., 192, 261, 

321 
häkt-krok ålstkr42k, -lycka ?ply, 

-par pir, -ring ligg 187 f. 
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Hälsingland å isge4r_ni 160f., 188, 
223 f., 229 ff., 237, 288 f., 290, 
292, 296, 298f., 315, 326, 337, 
348, 360 f. 

hänga 40/46t 88 
hära åra 68 
Här(je)dal(en) ård0 48, 288, 292, 

300, 332, 348, 360 f., se Lill-
härdal 

hässj-golv itsgilev hässja 26; 
-krake krapi stolpe i hässja 5 

Hästbrunnsfljot(en) åstbriinsigg2t 
38 

häst-dagsverke åstdagsuarip ar-
bete, utfört av en man med 
häst under en dag 30; -letare 
Zigar 102 

hävel gm/ 130 
hö-böta Obt 135; -kors kr4s 30, 

250, 271; -lunna ?gitt 431 
Högfljot gf'4,10 50 
Höghol(skitten) 14 
Hök Marit 157, 381 
Hötorget 340 f., 426 
Idre 'ÅM. 240, 249, 256 f., 271, 423 
Indrits (eg. Hindriks) Marit 

72,cints-nzarit 56 
innevärn ttuårn 154 
Isak Per 386, 404 f. 
Israel 76 
itösta Ydsta 144 
Ivarsbodarn a 'ivasbådar 184 
Ivartorp 364 
Jacobsson, Abr. M. 310 
Jakobs Lars gobs åkobs Zas 46 
Jansson, Håll Jan (Blijberg) 72 
Jockmock 351 
Johannisholm (sua--y?äsbriVya0) 

172 
jolla ,If? /a jollra 76 
Jon 2on 6 
Jonas Kerstin 144 

Jonsson, Erik 46; Olof 111 
jorddraga ,Isic_pydrogå 143 
jucka 2iclsa 124 
Jugen Jon 367 
jungfru (mått) 24yggfric 24mfrit 

387 
Junsele 325 
Jäders bruk 284, 296 
Jämtland lOngtind 206, 289, 292, 

296, 300, 314, 318f., 330 
Jämtmot kmtmht 185 
järntråds-bock kntrosblik, -vind 

Ond 175 f. 
järpe gtrpa, 38 
Jäsutjitt 	suffit 109 
kabbstol ketbstipg 389 f. 
Kahn, Ludvig 310 
kalv-dall kövdeil 124; -harna 4n 

65; -mjöl mhZ 46 
kamma kepnba hömängd, som på 

en gång kunde bäras på räfsan; 
kamrum h4nibri9m 31 

kape 1cftp2. 72 
kaplan Iceci??4,g 141 
kapp kav (1/4  fjärding) 29, 150 
k arbasen 398 
kardelkalas kegkalas 146 
Kan i Mait 315 
Karlsarvet /Also. 38, 97, 135, 147, 

197, 216, 406 
Karlsbodarna 70 
kass kas barnkorg 132 
kasung kjcsygg päls 161, 300, 392, 

398 
Katarina leåtrch 20 
Katt Anders 6; Marit 139 
Kerstin 1ciu_s.t4 50 
Kesjö(n) flin 26 
Kettis Anders 381; Mats 330; 

mor 108; Olof 149; Per 147, 
301; -åsen kgtishi 217 

Kimmen ginn 431 
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kistviket j§igtuilyrd 250 
Kittan 185, 405 f. 
Kittelbacke kiLibbk 131, 147, 149 
Kjortelfallet .1,421fge.,0 131 
klaga av Nogo-öv 401 
Klattertytt(a) 173 
Klitten idity 60,64, 140,142, 144.f., 

151, 185, 292, 316, 332, 399 
Klitt Lars 340 
Klockar Anders 311, 346, 353f.; 

Per 346, 353 f. 
kloss-skinn lakogf§fo 143 
Klubben Idåbqn 135, 137, 257 
klubb-lås ldiciSs 189 f.; -skjuts 

spit2g 162, 230; -vagn yhgqn 
189 

Klubbvägen Idtibu4o 27 
klutkalas Naotkalås 146 
klöv kAym klövjebörda 55 
klövje-injässa 19mg5, 46; -väg 

tik 27 
klöv-kalas kYvkalas; -rote råt 66 
knacka kluita slå samman 80 
knallhattbössa knedatbp4 183, 193 
Knausan knausq 68 f. 
Knauskölen hu4y.s/0393e 86 
Knaut se Knut 
knekt krnkt 29, 383 f. 
knep(ad)karl knpakal 411 
Kniv Anna 398f. 
knivskedar knecysiA4,08.9.  kniv-

slida 251 
Knos Kerstin 397 
Knut knata 258 f., Brita 142, 160; 

-karlarna 378; Lars 131; Mats 
362, 368 

Knuts Anna 256; Lars 252, 256 
Knås Lars 77; Olof 384, 388 
knäppsel hnap.1 251 
Knärån kn4r07% 170 
Ko-fähusijsyyks 80; -hopi3OrOop 

54; -värde JM41.0 kos värde 65 

kokmjöl kkult33 45 
Kolmark 149,?nu4rk 68, 74 f., 78; 

(s)kölen JMZe 180 
komma för kipnb-fr 143 
kopparslagare krjpallageir 176 
Kopp-Marit 147 
kors kro g (upQ kråglint) 74 
korsris krkgris (engelska sjukan) 140 
Korssjöfjället 246, 256 
Korssjön 423 
Korvhäd kiorveid 159 
kove krkin 110, 157 
krammelsåg kreflubalsOg såg med 

spännram 220 
kravla kräva? 78 
kreatur krgotffir (hus)djur 43, 73 
kripp kr229 barn 388; -bälg krivbk 

215 
kristnung keissrifeg dopbarn 141; 

spenning krIsnitgspqnfgg 30 
krona 179.4n, best. krefogna 115 
Kronberg, Janne 303 
Kroppbäcken (eg. Kramp-) krOt3- 

1)ahn 432 
kroppås krzs.tvOs 115 
krubba 115 
Krubb Olof 397, 401; Per 262 
krus 174 
kryckelväg hypkaZudg 119 
Kråkan kTbkg 180 
Kråk-holen 14; -holmen kri2k-

gniqn 42 
Kräckelbäcken kraka?babstn 49, 

336 
kneka kid:a göra sitt tarv 394 
kuckel-gubbe kålsa?gåb 139; 

människa metisi, 133 
kula lada locka på korna 53, 94 
Kullhån IcA14 10, 26, 431 f. 
Kungsvägen 316 
Kuntmått Hotnzöt 258, 262 
kut kat kaotym i galopp) 48,109 
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kvanne 116 
kvarnbäck(en) lcyAubdk 221 
Kvist-i-rass 1cpst-4-rcis 181. 
kväda kgdo, pret. k yita sjunga 76 
kvällsäta kugdsatå 127, 145 
kya fyka 109 
kyrkogångspenning jAgrip- 

pfuggspnfgg 30 
kyrk(o)-gård f,stor.tyga. rd 323; 

-värd yår0 6 
kysslullus fyksZidus 53 
kyla kbyta 97 
kåda Ubåt 283 f. 
Kånå-far 191; Margit 75 
Kåtilla ktaZt 27, 42, 87, 169, 177f., 

196, 202, 205, 222, 232, 245, 268, 
288, 390, 406 ff., 431 ff. 

kälke Mim 325; -lass ?ets (väv-
skeds-) 203 

Kälkån J1ne 38 
källare ',alar; -bod 19ge,b40 115 
källmossa kåldmu2si vitmossa 111 
kämärja 1c4nibår 130 
Käringberg(et) kg/m/når 180, 219, 

422„ 433 
kärl lcrald lagg- 216 
kärl-karl knildkål laggare 216; 

-lass ?ås 216, 225, 227 f., 232, 236 
kärlved-hjälle kreildutoogi 221; 

-hult ut skog som gav lämplig 
laggved 216; -skåle slc4? 218; 
-såg sk 220 f.; -ås s skogs-
höjd, som gav lämplig lagg-
ved 216 

kärr-ris iggtreqs 79 
kätte Ma 323 
köl Asyt2Z 52, 66, 98; -bod 218; 

-väg 433 
Kölbäcken fnt.gbdIs4n 433 
köttfot jy;p2tf4,9t 374 
lada ?tido f. 115; v. köra in hö 

(i lada) 135 

laggar-hult Zbge,rtilt 28, 432; 
-skåle ?bgask0.? 218 

lake ?Aip 22 
lappar 151 f. 
Lappland 288, 316, 339 
Lars Lars 364 f. 
Larsmässtiden Zoftsmastid4 (10 aug.) 

100 
Larsson, Anders 304; Anders Orre 

384; Erik 297; Lars 71 
Larson-(Lasu)ön kcsaginl 42, 432 
Lasse ?as ?etsa 5 ff., 76 
lasshässja ?asa,5 hässja med tre 

stolpar el. störpar (tvehässja) 31 
latinet ?agnad 400 
lauk, se lök 
lave ?Dy° brits 65 
lavhed ZDvoi9.0 35 
Ledinge 373 
Leigh, M. 247 f., 268 ff., 285 
Leja, Benjamin (bgee2a) 310, 312f. 
leja bort Zkebröt 379 
lejfolk Zi.afilek 162 
Lekbua 247 
Leksand kaksånd 188, 252 f. 
Levangar 286 ff., 327 
Lextjärn(en) ?åks4n 105 
Lick Erik 356 
Liden Z644 168, 185, 189, 194, 

269, 288, 296, 405 f. 
lie k, pl. War 30, 189 
Lie, Hans 275 
likstol 30 
lillbänk ybeigk 156 
Lill(e)bo(e) ? yin't 253, 260, 423 
Lillehammer 286 
lillgässelkarl Q.Zgerlkål 60, 81 
Lill Hans 4.2,-4ns 46 
Lillhoppet pad 14 
Lillhärdal (-herrdal) 180, 238, 332, 

336, 360, 380; se Härjedalen 
lillkulla 4.21cia 116 
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Lillnördermyren rilnorOaniåym 38 
Lillälgsjön 423 
Lima 184 
Lingsbergsmyran 351 
Linköping 176 
Lisselby 405 
listärmkläde istarrnk48 65 
Litter Olof 269 
livstycke ?iffistffly rkv- 392 
ljung, se grön 
Ljusdal 328 
ljusmor 442,91n4n 131 f. 
ljusplåt 4i9.9.2.)?Qt 305 
ljustra ?ps,t,9star 35 
ljuting 4,42tIgg ZkOlgg 78 
Lo (Lod) Per 4,00-pdr 78 
lock-bytta Zrjopt 224, 227; -bälg 

b6g 203 f. 
loge Zu2 115 
Loka 4trdea 131, 133, 144, 160, 

162, 1-67, 188, 268 f., 385, 390, 
396, 398, 400, 404, 406 

lova qc,vo 73 
lovord 9,v4erd 46 
ludda ?Ack tuss 144, hudsko 251, 

392 
Luleå 294, 301 
Lund 338 f. 
lusa Zetusa 105 
lushår ktusdr 95 
Lusås ?ewsOs 94 
Lyck Erik 383 f. 
Lycksele 346 
lysa utur Zys-ayty:or på bystämma 

kungöra, att boskapen ej längre 
fick beta på det inhägnade 
(by)området 64 

lys-järn ?p).9H.tt 35; -pärta part 
146; -ved yid 156 

låga ?Oga 56 
lång-bodar kfyggbitdar 46, 55 ff.; 

-åkor aloir 283  

Lång-myren ?efugglnöyn 39; -ön 
dnq 167, 170, 173, 179, 238f., 
247, 249, 251 f., 276 f., 433 

låtsvaraskinnet ZusyDrosi,sfue0 143 
läggnät kgn4t (fintrådigt) 33 
lämmel Zorcd/d 429 
länge ?4y/40 69 
längre ZOggar 68 
länsman ?ismGin, 6 f. 
läsa rent /.91.9o-r1nt, utur -auty- 

396 
lässmedar ?&smi0e,r 227 
lök ?ok 116, 283 
löpa ZI_Ipa 422 
lösa ?Itsa släppa ut korna 75 
lösdagsverke lbsdaksydrbs arbete, 

utfört av en man utan häst 
under en dag 30 

lötn ing -Qtnfeg 64 
löv ZQV 31, 48 
löva kva ta löv 81 
Lövnäs r4vn4s (äldre: Van), äv. 

Nord i moren 26, 41, 197, 206, 
221, 244, 390, 432 

lövring ?,vrfgg 133 
Lövånger 295 
Lövön v4n4 holme i Ransi 104, 

431 
Madam Liek 271 
magd magd 392 
magga mecga förvaringshus för 

fiskedon etc. 25 
Magga mecga 432 
maktstulen medststuAn 144 
mandla m?la 83, 120 
Mardal meirdg 433 
margitblad nuirptbZåd 220 
Marit Ersdotter; Matsdotter 296 
marker markar f. pl. oskiftat land 

utanför by- o. fäbodgärdsgår- 
darna 8 

marknad(er) 342-347 
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Markus Lars 93 
maroderskoppe InetritÅSIC42) 302 
Martis Erik 178 
Masans Anders 254, 347; Olov 

347 
mas-blad (: Mats-) meisbktd; -tinne 

tfu 220 
mat-gryn nipgrOt matsmula 302; 

-leda ?Lo 143 
Matsson, Mats 296; Mickel (Gås-

varv) 72 
Matssven m4su4n 24 
Mattisbodarna m#49bicOar 91, 433 
Mattis Erik 213 
Mauritzberg 364, 366 
Medelpad 296 
mellanbössa mikbps_. 182 
merkurium markårttm mark4-

91t122 314 
mesa mpo ostvassla 59, 80 
mes-bod mPsubtja 59; -kittel katil 

81; -smör smbr 21, 374; 
-smörsdopp smosdUe 124 

Mickel Per 408 f. 
Midsommarsbron nås•ornosbnp% 

432 
Mikael mItga 29 september 64, 

84, 221 
Mikaels Anders 319 
Mikkel Sorken 225 
Mittdala 423 
Mjågen my» 161 
mjärd myra 33 
mjässor måsur 44 
mjöd my Qa 76 
mjölk-stuga InOkstug6 58; -sull 

su/ 124 
Mogård 423 
moln me/n (svamp) 143 
mona nvha mina mor 135, 316 
Måra 254, 276, 282 f., 303, 316 f., 

342 ff., 360, 405 

Morfar-gubben mäpfar-Mtn 333; 
Per pdr 180 

morgonbön 393 
mossa 14c,p,sz• 31 
Mossiberg mrcp,s1/når 78 
moss-kuggar mbsokitgar 157; 

-tagning tagnigg 35 
moteld mitpMead 5 
Munkhed mitek40 66 
musörad metysetra som fått löv, 

stora som musöron 26 
Myckeläng InkloAdgg 27, 87 
Myr Olof 267 
myrhö mbyrtj hö från icke odlad 

myrmark 17, 31, 48 
Mångsbodarna meingsbådar 219, 

221, 408, 433 
Månsta mpmpstå0 64, 134 f., 160, 

196, 201 f., 	211 f., 268, 288, 
301, 314, 326, 330, 332, 346, 
352, 363, 388, 404, 406, 408 

mård mara 433 
mässa, at måsur till kyrkan (på 

högmässan) 141 
mässing, 94,sigg 175; -smjöl 

månggsmo.9? filspån av mäs-
- sing 144 

Nall Lars 36 
nattvard nptu4r0 127, 150; -sskola 

ntuasku 402 
Navardalen 9eyvod4ln 36, 64; 

Navardalsblecket 422 
nedan gårdarna n'idg Ordst 108 
Negelstena 362 
Niss Anders 19,7, 206; Erik 46, 

431; Lars Per 111; Oloybod(en) 
nistdovbg0 68 

nista Wstet 127, 140; nistkaka 
nistkok6 tunnbröd, viket i för 
färdspannen lämpad form 251, 
374 

Nord i hållan noil--gyin 23; i 
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moren mbrn„ se Lövnäs; 'å 
liden Q kilatt 433 

Noren n4,6nt (ayt Q nbrckni ut 
(p)å Noren) 24, 27, 431 

Norge nåra 204 f., 208, 210, 212, 
225, 242 ff., 249 f., 252, 256, 
276, 283, 285 ff., 292 f., 296 

Nornäs tt4en4s 41, 206, 225, 244, 
406, 431 

Norrbotten 288 
Norrland 161, 288, 294, 300 f., 

309, 312, 314 f., 318, 326, 350 
Norska Briggen 148 
not klot 35 
nota nbta gnola, småsjunga 136 
notlåda nhaodd 390 
Nupp nue 36, 61, 100 
Nusnäs 319 
Nya Hoppet 14 
Nybodarna nOijOar 24, 38, 53, 

86, 102, 431 	' 
Nybod(s)vilan nbuy‘i,14 38 
nybygge ni.olnöd; 16 
nyde nbyöa stockeld, nying 39, 

256 f. 
nying, se nyde 
Nykitten 14 
Nystamnet nst(inzqn 110 
Nyäng(s)boden ncp,n4b40 38 
nålkolv npZkaism 110 
näcken naket 401 
Näsbodarna rdiskidar 433 
Näset flisa° 61, 134, 139, 146, 

148-152, 161, 168, 177f., 189, 
197, 209 f., 252: 294, 296, 300f., 
309, 316, 323 f., 333, 339, 346, 
352 f., 360, 370, 375, 380 f., 
399, 406 

Näsman, Erik 382, 394 
Nässjön n4.94n 99 
näverskrock neaslcråk torrt stycke 

näver 5 

Näverstamn(et) niivastOgn, - 
stetinqrt 433 

nöt n9t 64 
odäl 494/ 75 
ofreden 409friNt, 74 
Okbodarna itekbgOar 27, 64, 135 
Olov f.t,Zov 7 
Olsson, Anders 296, 370; Sven 370 
Oni- se Van- 
orad se örad 
Oradbodarna brabådar 104 
Orad Kan i e?ra?-kan 104 
ordspråk 395 
ormister Ueruzystar 139 
orre Aera 38 
Orre Anders 384; Lars 393 
Orr-klitt ?or/dit 56: -moren 38 
Orsa 318, 336 
o-tiggt 9,2tikt 156 
ost uot 21 
ostmus itotmetus 151 
Oxberg 198 
oxtitt itlestit 398 
pass-sedel paseqk fripass 295 ff., 

369f., 372f. 
Peder(s)bodarnapPabigar 219,433 
pek /49,1c 395 
Pell Lars 349 
Peranders 423 
Perjöns Per 254 
Permats Jan 352; Jannes 346; 

-mor panxisna4n 163 
Per Matts Jan 285 
Perolsmor 141 
Persson, Anders 192; Erik 72; 

Lars (Friskop) 72 
pick prk pekpinne 395 
picka ned pilo-ni0 stöta el. stoppa 

ned 5 
pickas pilsas sticka(s) 144 
pinas pfpnets sträva (med) 140 
Piteå 328, 350 f. 
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plåt p42t 65 
plänga i sig 134044-mg äta 

glupskt, sluka 120 
pläntlave p%wpt4ivi 115 
pläntlår, se pläntlave 
Porfyrverket 147, 178 
potatis, se pära 
Präst-bodarna pråstbOwr Bossel-

bergs fäb. 5, 77, 200; -buret 
bura 29; -gårds Os 400; 
-holmen gmen 431 

Prästgårds Anders 400 
präst-dagsverke prå4tctaksydrip 

30; -skatt skett 29; -skjuts 
si§å9,5 30 

psalmodikon 409, 429 
puls puls 33 
Påls Mats 268; Per 302 f. 
Päder Anna 402 
pära 1)4r6i, pl. pkur 48 
pär-kvarn Akt*, 130 f., -snul 

så/ 124 
rackskinnshätta rettsMnsdt 392 
Ramnäs 361, 376 
Ramsjö 350 
Randåsen repldhi, 68 
rann ryl 68 
Ransi rems 10,24, 59, 86, 104, 

431; -bodarna War 47, 70, 
95, 158, 431 

Rensjö(n) rkslu 21; -blecket 
bklyad 38 

rese rlst jätte 92 
Reskyrka(n) rg.,sulkffl9r4a 92 
Ribb Anna 315; Jan 333, 379; 

Lars 267; Per 333 
Ribbåsen riNstt 147 
rimna, se rämna 
ringa 1. 940/ 142, 400 
ripa ?löpa rhpu 38 
Ris (Rajs) Anna -131; Maria 143; 

Olof 134, 380 

Risberg reqslnetr 217, 219, 221, 
362, 433; -sliden 9et2sinas409,, 
433 

Risholmen ret2m54nqn, 42 
riva åt sig ray-d-mg 104 
rod 9./0 (koll.) gärdsle 8 
Rom rqffin 36, 64 
Rombo Anders. 352 
Roslagen, 1-4.2sZag4m, 288, 290 f., 

317, 362 
Röt rtt2t 48, 136, 162, 181, 188f., 

250, 252, 262, 292, 300, 303, 
331, 344, 383 f., 386, 387 f., 
393 f., 398, 404 

Roten-bron rinty,bninq 252; -dalen 
-4/22, 68 

rotkåsa rået/e4s 128 
Rotman, J. P. 303 
rotyxa rit2t6/ss 43 f. 
rovpick rit2veznpi1g 5, 7 
rufsa rAfsa 127 
Rumbolånd ritnibuZ40 296, 361, 

378 
rusta 127 
Rutnäs rittn4s 41 
Rutta fr. Månsta 160 f. 
Rymdalen 336 
rymming rkomieg 104 f., 431 
Rymnäs 9.knrn4s 36, 180 
Rymån (Rymman) 9h/q 185 
ryssja rio,5a 33 
Ryssland 213 
Rytter Kerstin 94, 394 
Rådande rbAnd skogsrå 97 
rågångstall 1.Dgyiuggsthl 71 
råknapp r/enev 70 
råm rpm lyckträff, kap 237 
Rånäs 362, 423 
Råstjå rbd jso 24; Kerstin 85; 

Margit 94 
räcka ut rats-cipy 173 
räfspiga rillspig 150 
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räkna rsdAln 396 
Rällan rakt 68 
Rälldalen 9'åldgyj 36, 53, 55, 68, 

86, 94, 134; -sberget riadals- 
buira0 66; -shäden ra/da/se/04 55 

RäMma inzaa 27, 75, 432 f. 
rämna riman 71 
ränna r4tia 79, 81 
rännbytta /-412,14ot 79 
Rättvik ridu0r, 188, 190, 232 f., 

253, 318, 321 
räv rev 36 
Rävkitt(en) ravol§it 14 
Röd-back (en) ri)bak 15; -hällan 

dkt 433 
rödja ripaa 30 
rödjord-  rbet2ra 32 
Rödper ri?pdr 193 
röra rio.cra 144 
Röros - 176, 242 ff., 247, 249 f., 

252 f., 256, 268 ff., 274, 276, 
285 ff., 423, 431 ff. 

rövare 103 
Sala 224; -berg, Sala gruva 361, 

368 
salongen setZhgon 280 
salta salta 123; salt-häll sgtål; 

-kärl kr/d; -sten stA, 125 
sandlåda segy/Zo06 390 
Sebbe 216 
Sevatdalen 423 
sia ou 69 
Sickdik-kitten 14 
sill sad 121, 270, 301 
siltapp sWbsiv mjölksil av nöthår 93 
Sjugarna okar 51 
sjukdom, bot 133, 138 ff. 
Sj ungar Erik sengr-iark 193 
Sjur Anders sr-4tidas 16, 167, 

322; Anna -471  23; -bol 15; 
-sven 10, 16 

Skarptäkt skårptatt 59 f., 83 

skedbälg shsiabljg 210 f. 
skedtinn-björk sic,919„t?nbbkrk björk 

lämplig att göra pinnar till väv-
sked av 28; -kniv kntilv 198 

Skellefteå 134, 294, 327 ff., 338, 
347 

Skepphusholen sikau,sdpAz 44, 
432 

skidkälke sfrågsg 162 f. 
skina å sksyn-0 lysa o. värma 183 
skinnvaror 270 
skinnbälg sihrIbk skinnsäck 161 
Skinnfällen (-fällbodarna) sls

fåldti 64, 89 
Skog Anna 404 
Skognäs 197 
skojare skölpar 331 
skol-klubbås  skena/a/4 387; -mäs-

tare miastar 29, 382, 386; bo-
stad 385 f., 390, lön 383, 386, 
405 f., mat 387, 406; -sticka 
stils 387,406; -stuga stugå 389 f.; 
-tytta tffit 396 

Skord skuora 90 
skospik sk:im/064k 168, 193, 300; 

-smedja skrospagsmia 172 
skottbog skiyatbUog 29 
Skraddermaspojkarna 322 
Skrick 258, 423 
Skrivargården 260 
skriva å sig skrkam-‘5-s2g 95 
Skrocka(n) skrb/sek 88 
Skroll- se Skråll-
Skrumålåheden 54 
skruv skrauv; -shål -slig 115 
Skrålla skåda 433; Sk-råll-huvu- 

det skrgevga 39; -ön tina 41 f. 
Skräddar-bodarna skretclahOar 

Nybodarna .431 f.; -myren 
mayra 433 

Skräddar Erik skrider-iark 49; 
Mats -inås 232; Per -par 49 
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Skultuna (bruk) 175, 296, 300, 
304 ff., 361, 368 

Skultunsrnetall skitltatnsmttaZ 300 
skvallertimmen skyaldathnkn 145 
skvamla sfryAntbaZ skvalpa 93 
skyffel sj9pfa,/ 44 
skåle skatt 432 
skålhusbarfred, slo42aysbarfri0 

113, 115 
Skåne 288 
Skånmyren sia:Om6yt-4 111 
skåra skoro 69 
skäfte speta equisetum-art 79 
skällko •  sj< peell,s!pr 88 
skära sjos4,ro, skar, s1cijt2rt0 135; 

å sjyar- 222, 236 
Skär-berg skårb2år 92; -bäcken 

b(ihn 217; -klitt Nit 422; -myr-
åsen moyrOstt 38; -tjärn 
256 f., 423; -tjärnstugan tän-
stug0 432; -tjärnsvallen 242 

skär-karl sfOruk6i/ 130; -nål 
si,sårn0/ 169; -slipare 301 

skör sjyyr 150, 228; -flaska stkp-
Påsk 374; -sull så/ 124 

skötsläde s/c4/2/18 250 
sleke Iletlya grovt mjöl o. salt 86 
slekkoppe .2/4/91c4p påse med sle-

ke att locka korna 54 
slipås .21kpOs slipstensaxel 90 
slått(er)karl llötleed 76 
Släden .24,0kn 27 
slända .2 /472,dä 203 
Slängbodarna .2l4nffiåöur 64 
slöda 2,/k9Occ ribbställning, på 

vilken fisken föll ut från yt- 
vattnet, vrakfiske 3 

smale stnip får o. getter 54, 56, 
73, 86; smalväg smD/ogjg 70 

smalsläde smhai 227 
Smedback-karl .910,bekcis/ karl fr. 

'Smibåck'-gården 24 
29 

smedja måg& sntiaa 169 
Smeds Lars 163 
Smibåck Anna 345 
smida smet20a 187 
småsmörig smpsmbrug gryning 

79 
smör stnxer 21; -brunn smhbrip2 

125; -åske smbr4,49 54 
smörjningskäringsmborngskaigg 

140 
snar-gård sngyugf:t. rö 37, 40 ; -klave 

laavi 39; -streck strik 28, 36 
snes snäs 29; -land snks/hd 32 
snickning sniknigg snickeriarbete 

79 
snugga sntstga rycka gräs 81, 132 
Snäll snal 54 
snöd .940 utan ngt på sig; utan 

sele 54 
snösocklänk smbsuldtik, 284 
sockband sts4kb4nd 392 
Sockertoppen 277 
Soll(erön) su,q1c1 188, 318, 320, 367 
sommarfähus spmorhOs 108 
soppa Apa 74,-82 
Sorken 225, 260, 423 
sova sLivo 98; sovhol sDvoile/ vii-

plats för kor 66, 70, 72,94, 110 
sovel sayva4 180, 343; -äske sew-

vaZdsfy 228 
sovvall, se sovhol 
spann-rem 422 
spelpipa spYopip 393 
Spik Anders spk-tindas 167; Per 

yir 70, 111 
spinnkalas spktkalås 146 
spjälke spöka vävskeds- 200, 203 
spjäll sinad 118 
spjällborg småldbbrg fjant 53 
Spritt Anna 144, Lotta 53,102,107 
Sprängbodarna spr491MitOar 

432 f. 
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sputflaska spetytNsk 228, 233 
spögubbe spagetb 29 
Stackkölen steckt,,spok, 66 
stadgpenning stågpanieg 64 
Staff, Christoffer 247, 260 
Staffan stöpon 46, 258; Anders 

48, 107, 180, 256, 271, 344f., 
423; Anna 95; Erik 390; -går- 
den 48, 156; Per 256, 271 

stall stol 115 
Stamnstrand stånistremd 97 
stava stD,vo 396 
stavlängd stävZ43ggd 220 
Stavtjärnbäck sqputNnbdIs 433 
stenhar stk4r 104 
Stenis Anders 209 
Stenlok(en) stkAiejo 38 
Stens-gården, övre o. nedre 271 ff., 

274f.; Lussi 271, 273f. 
sticka salsa spjälka 139 
stickljus stikAli9s 35, 51, 144 
stigmän 103 
stilla efter stxl-åtar giva foder 

efter morgonmjölkningen 127 
stjärt sty2rt 198 
Stockholm st1c6Z 186, 223, 262, 

293, 300f., 309f., 332 ff., 339 ff., 
363, 374 

stolpe stitope, 116 
Stop stop 36, 63, 93 
Stora Dalstugan 336; Stor-bo 

sticirg 245, 423; -brott brot 51, 
404; -bäcken bdIsqn 23, 423; 
-heden stitreiO4 38; -karlviken 
sikka/02,44 38; -kitten 14; 
-käringen lcaZilIM 131; -svedan 
swa4 219, 433; -älven stitrts54 
Ö.-dalälven 105 

stor-bälg sticb6g 299, 302, 315; 
-kasung kasifeg, kasungsband 
228; -oxe stihricks 88; -päls stic- 
pas 	321; -raskäske raska sj;  

203, 205; -vagn y4~1, droska 
181 

Stor Lars 46; Mats 232; Stor-
svens Jacob 196 

Stormen 254 
streck strde handelsstråk, väv- 

skeds- 205 f., 208 f., 210, 290 
strupbälg stretypbk 38, 39 
stryka strVea ge stryk 86 
Strömbacka 361 
strömming str?Sreg 121, 301, 394 
stuga stko (ej stöva) 114 
Stuguberg stkuNar 217, 219, 221, 

433 
Sturmargit Erik 211 
Styggbäcken 245 
Styrvolt Anders 215 
ståd stu20 115 
ståla sta 111 
ståndkrok stekudkrikk 33 
Stämningsgården 338 f., 347 
stänga stena bygga gärdsgård 

10 
stöpa st4pa 123 
Stören 244 
stöva, se stuga 114 
Suber, M. A. 310 
Sugns-tjärn stigstip 36; -vasslan 

4.214 132 
sullbröd siclbr40 124 
Sundsvall 324, 328, 330 
sunnan gårdarna simo dtröcf 108 
Surbrunnen sewbriga. 178 
Surfisk seturfisk svagt saltad, själv- 

surnad fisk 26, 33 
Svartberg syårtbgir 36, 96, 103, 

108, 111, 185; -stjärnen syett-
bastan 111 

sved-land su,PuZeknd svedjemark 
10; -rova rov 5 

svege scyp 86, 127 
Sven-by snbo 149; Sven Marit 
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131, 149; Mats 205; Olof 256, 
347; -Svenssons-lie 167 

syta ihjäl st-n4Z vårda till död-
dagar 148 

syten (Q) 4ttz havande 77 
sytpiga *tpkg 150, 214 
såd su20 soppa 124; -vatten sit2- 

yeck köttsoppa 121, 124, 388 
Såg Anders 212; Erik 211, 269; 

Lars 212; Marit 288; Olof 296; 
Per 212, 314 

Såg-heden ski,a01 217, 219, 433; 
-åsen 0,99,,b, 433 

Så! der Anders sigclar-hdas 95; 
Per pir 225, 236 f. 

sår sor öm 160, dödande 178f., 180 
säga efter dags sa-at-ds 132 
Säl Anders 294, 350, 400; Lars 

302, 328 f.; Per 250, 404, 406 ff. 
Sälen s4Z4 64 
sängställning segggstalnkgg 157 
Särna nårty., 238 ff., 245, 247 ff., 

256 f.; 259, 277, 423, 433; Särn- 
stugan sgtmstug0 258, 423 

Säsvilan 335 
Sätern 261, 423 
sätta av sat-dv 100 
Sätuna 356 
Söderberg, John 310 
Söderfors 362 
Södermanland 363 
Söderström, C. C. 310 ff., 314 ff., 

350 
sömnshol sy4rnsit24 vilplats för 

korna 66 
söndagsskola s4ttdagkety4 402 
tacka ta (hon)får 56; tack-fähus 

tålsfiOs fårhus 94; -ost ist 417 
tadhö tgtaugi hö från gödslad mark 

31, 48 
taga vid togo-00 övertaga vall-

ningen av boskapen 62 

talgljus ti2gZ),å2s 30 
tall tel 88; -strant tblstrcit årsskott 

på tall 139 
Tallkransen 38 
Tamm, Per Adolf 378 
tangresta, se tångröste 
ta sig @sug 392 
tax tas 68 
taxa 103 
ten tä järnten 188 
Tennån kon 433; Tennänget eg. 

pl. katpsi)snM 219, 221, 433 
Tierp 162, 373 
Tiger Lars 92 
tiggarkoppe adokitp 302 
tiggeri 160 ff.,-  302 - 
Tillaeus, Andreas 163 
Timmer Anna tinlba9--44 97 
tinne *ja, pl. -ar 28, 126; väv- 

skeds- 196, 198 ff., 202 
tionde-bur tlintdbsigr 29; -lada 

ZoO6 29,135; -tämmel t4nzbaZ 29 
tjockmesa 4,51smys6 80, 82, 140 
tjäder tP9,0år 38 
tjäg tog 32, 80, 98, 127; -land 

tOgMud jordyta på 10 
snesland el. 1/4  tunnland 12, 149 

Tjärnmyrjorden 15 
tjär-roffare tk,Qrit2far 318; -ved 

tk2rui0 35 - 
tobakspipa thbaspip 174 
Tolf Anders 354; farmor 44 

famn 146 
Tomasmarknaden tpmosmarkn4 

(21 dec.) 41, 282, 3-01, 342, 344f. 
Tommos (Tomas) @mos Anders 

419; Erik 184, 187, 328; Lars 
324; Margit 363; Nils 170; Per 
182f., 193, 211; se Tåmås 

tomtkarl thmtked tomte 23, 93, 
96, 147 

torkslarva tårklkirv 385 
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Torp Anders 259 
Torrlid tAerZ640 53, 56 
Tott Han; 262 
trana trpno 154 
Trappm-as Anna 132; -far 256 
Trapp Mats-mor treTmasni4n 74 
Trappänget tree4,n4a0 54 
Travar Lars 400 
tredagarsfrossan tnitedogosfrusfn 

380 
Trikåflyten tr'ikofZgt2t 96 
trocka trbta 432 f. 
trolla trpla 71 
troll-fälad trannåd trollens bo- 

skap 94; -käring kaZieg 133 
Trondheim triplden 205 f., 212, 

238, 248, 275 f., 286 ff., 301, 
349, 433 

trygor trriogur 46 
Trysil trPsbol 286 f. 
trälg traj vidjeband 79, 81, 98 
trösklada tristskZo06 18 
tummel tipybaZ 150 
Tuna tecymn, 186 
tungel titegaZ (eg. måne) 78 
tuta tecgta 198 
tve-hässja tyPs (lasshässja) 32; 

-tala toZ6 ändra utsaga el. löfte 
134 

tvådagarsfrossan thdogosfrusfn 
380 

Tvåråberg tyDrob?År 217, 219, 433 
tvärtöversåg kartyvysk 220, 433 
tygla av tygM-6v 407 
Tyly Tova 88 
Tyri(-näs, -sjön) t9r2. 24, 27, 48, 

95, 104 
Tysk Anders 317 
tysksko tkgkskit2 149 
työr-, se tjär- 
Tåmås Jakob 288; se Tomas 
tånge thega järnten som från  

knivbladet sköt in genom skaf-
tet 94 

tångröste(t) thggre_ista(d) nedersta 
stocken i gavelröstet 114 

Tåsjö 289 
Tåten tOtt 64, 75 
täcka tatpa f. kantbräde på tak; 

täck-klubb My/dit12; -krok 
krk2k 114 

tädja t43a 31 
Tägt Johanna 87; Olof 386; Per 

250, 346 
täkt takt inhägnad fäbodmark ' 

5, 58 
Täkt Anders 284; Per 288 
tälj-bänk WO,glo 218 f., 432; 

-eldhus laldetys 218 f., 432 f.; 
-skåle s/c4Z 218, 433 

täppa tapa inhägnad odling 6 
Ugan 	Ugsiån 170 
Uglok itgak, 15 
Ugsiån se Ugan 
Ull Olof itl-uZ6v 42 
Ullånger 327 
Ulmas Anders 337, 346; Erik 

168; -gubben 300 
Ulvsjön itZvspin 49, 336 
und(er)breda iinibri90 385 
uogås, se hågas 
Uppdjusen itp42,992, Ev. (el. ?,.t, adr- 

Q4sighp) 219; eppdjusheden 433 
Uppland 361, 370, 373 
upplöpa iipYpa 33, 36 
Uppsala ikesfid 363 
uppståpe itystupi 331 
Uppvan itptivii 431 
Upström, Johan 370 
Utansjö 370, 377 
ut-gård etotg41.0 7; -kasting kastigg 

lönnlagt barn 91, 147 
uvåfyölä, se fjöl 115 
Uxrod (Oxråd) itissrb0 38 
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vaktänge ya1t4),n9k 70 
valla, se gåta 
vallkulla, se gässelkarl 
Van-bodarna pyabi,i0ar 432; (-sjön) 

42m, se Lövnäs 24,432; Vanån 
(eg. Vanan) tent 432 f. 

vandla iola 127 
varg uarg 36,74; vargig yårgug 75 
Varg-myr(en) yårgmdkor(e) 15, 66, 

68,76; -näs ngs 16; -risdiken 15 
varpnät yårpngt 33 
Vasslan kt42,11 221 
vattu-ränna ,yätur493, plur. -r4nur 

19; -sull szl 125; -trösk tric,sk 
408; -väg ,yelg 44 

ved-bod ylOobUO 115; -klocka 
leliik 195 

Vemdalen 346, 351 
Venjanskärl y'4n6tPskr4ld 234 
yerf Anna 432 
Vidbäcken yee,Pbenn 221 
vidlyftig tcYffittug 100 
vigselpenningar 30 
Vikar Anna 73; Margit 69, 76, 

86, 96, 100, 145 
vila yetOct 258, 261 f., 374 
Vila (yak,Z) Kristina 213; -mor 

yerginbr 215 
Vilhelmina 328 
villa ia möjlighet att göra fel 111 
vilställe yet),Zstal 53 
vindöga ylIclbg 145 
Vinet ydpiaa 86 
vinter yitar 334 
visa av ticus-öv 75 
vit kiak,t 69 
vitat best. sg. yentad arsenik 314 
vrid-kapp rueq,Pk42.9 78; -skål sk6Z 

132 
vålna 1,,c_Zna 68 
Våmhus 283, 318; -kölen 104 
våndla iffila 150 

våndlösko ignidZosjr 72,80, 100 
vårfågel yörfug0 121 
väla tiga bräka 45, 94 
Vällingån (eg.Vällin gan) iftl,/wg4 66 
vända bort ygid-brbt 106 
värk yark var 76 
värma urna 188 
Väsa lAsa 6, 122, 196, 202f., 205, 

209, 213 f., 296, 360, 399, 431, 
433; Väskarl(s)ön y4skst144 431 

vässel ua2 65 
västantill-folk 10,4tQtMfa,j2k 27; 

-karl ked 28f., 48, 200; -knepa 
kniu(a) 28 

Väster-by 1,4,å,stab 64, 98; -myckel- 
äng Inykakog 41, 75, 148, 159, 
169 f., 196 ft, 205, 237 f., 245, 
268, 406, 431, 433 ; -sjön sm, 44 

västerbyarna uks.tabar 28 
Västmanland 361 
Väst vid vattnet yåst-w-yeitnad 25 
Yfstmyr(en) Pfstm6kor 12, 15 
Yrån, se Göran 
Yxa &ha 43 
yxenko pli-oz,h9Pr 80 
åderkarl fi kil 323 
åk-karl älcubil 135; -stuga stugö 

16, 257 f., 262, 431 f. 
Åkåsen ?ijAistt 217, 433 
Ångermanland 289, 296, 337 
årad, se örad 
Ås Margit 396; Per 288 
As-byn sbyn 15; -fors fii2,5 (bruk) 

170, 433; -heden i9„aq 15; -karl-
ön lealdnq 432; -myren m6mr4 
64; -vallen 15 

Åsele 289, 292, 318, 325 
Åsen (up-cpsynt) 132, 139, 141, 

149, 156-160, 167, 180, 252, 
256 f., 258, 268, 276, 302, 322, 
334, 344, 347, 381, 387, 389, 
393, 396, 403 
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åten iittb iMfr 21, 109, 127, 150, 
393 

älg, se brinde 
ällar pron. ålar 21 
Älvdalen bvd4/12, 6 ff., 337; -sgråe 

isvdalsgrem, 293 
älv-karl &vidd person från Älvda-

len 163, 337; -städjan stdaq 97 
Älvkarleö 362 
ängbod 4rrt4M0 slåtterkoja 76 
änge 41n 	66, 66, 70 
Änä se Ön 
äril ara eldstad 219 
ärmkläde ~dåd 392 
Är-näs ?Inb 41, 197, 225, 237, 413; 

-sjön 4.94n 24, 44 
ärt-såd årtstied 123, 160; -välling 

yeAfeg 121  

äske it.510, 224, 374; äskmakare 
41§makar 224 

äta ),4to 66 
Ön bil% yastr-g-t6 431 
örad tb4d, laxöring 26 
Öradbäck(en) brabd4 219 
örom a. Ortim 152 
ösa blm slev 79, 105, 122, 161; 

Ss-sko åskite 226 f. 
Östanfors 266 
östan gårdarna 0. sk g4,ract 108 
östefter bstar österut 66 
Österby bruk 171, 362,-  369, 378 
Östergötland 360, 363 ff. 
Östermyckeläng bstrmy1ce,Z4g 

268 f. 
övkall se älvkarl 
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